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Facilpa cancela show s e 
rodeio  por causa da chuva
Chuva cai sem trégua e diretoria da Facilpa teve que transferir show de João Neto & Frederico para a próxima segunda-feira

Fotos: Fernanda Benedetti

A Vai-Vai, 
escola de 

samba 
campeã do 

carnaval 
paulista em 

2008, desfilou 
no palco da 

Facilpa (Feira 
Agropecuária, 

Comercial 
e Industrial 
de Lençóis 

Paulista) na 
quinta-feira 

1°, feriado 
pelo dia do 

trabalhador. 
O samba veio 
em boa hora 

para espantar 
a chuva e 

o frio. A 
apresentação 
garantiu um 

show de 
plumas, ritmo 

e animação.

Ontem, o presidente da Fa
cilpa, Benedito Martins, anun
ciou que o show de João Neto 
& Frederico havia sido trans
ferido para a segunda-feira. 
Com isso, a feira ganha mais 
um dia. A abertura do rodeio 
em touros, que este ano traz a 
semifinal do Circuito Crystal, 
foi cancelada pela segunda vez 
e se a chuva der uma trégua co
meça hoje. Em dois dias, entre 
quinta e sexta-feira choveu 70 
milímetros em Lençóis. As pes
soas que já compraram ingres
sos antecipados para hoje têm 
acesso garantido na segunda- 
feira. Hoje estão programadas 
as provas do 4° Campeonato 
de Salto. No palco, tem o gru
po Roupa Nova. Amanhã, é a 
vez de Daniel. Segundo Dito 
Martins, o público da Facilpa 
está bem abaixo do esperado. 
Entre os dias 24 de abril e 1° 
de maio, cerca de 100 mil pes
soas passaram pelo recinto, 
abaixo da expectativa que era 
receber um público de 200 
mil pessoas. ►► Página A5

S A U D E

Lençóis confirma 1° 
caso de dengue no ano

A Diretoria de Saúde de Len
çóis Paulista confirmou o pri
meiro caso de dengue no muni
cípio em 2008. O paciente é um 
homem de 30 anos, morador no 
bairro Cecap, que viajou para os 
estados do Pará e Minas Gerais e 
voltou à cidade com os sintomas 
da doença no início de abril. 
Outras duas pessoas no Parque 
Rondon apresentaram os sinto
mas. De janeiro até agora houve 
18 casos suspeitos de dengue, 
mas os exames não confirma
ram a doença. Os agentes da 
Diretoria de Saúde realizaram o 
bloqueio em todos os imóveis 
num raio da casa do doente, 
com orientação aos moradores 
e eliminação dos possíveis cria- 
douros do mosquito transmis
sor da dengue. Na última quarta- 
feira, a equipe de agentes come
çou o bloqueio em mais duas 
áreas, no Parque Rondon onde 
existem mais dois casos suspei
tos da doença. ►► Página A7 Ordem é impedir água parada

A F O G A M E N T O  B A R R A  B O N I T A

Homem 
some no 
Rio Lençóis

►► Página A3

Festa do 
Trabalhador 
atrai 10 mil

LUTO

Morre o deputado 
federal Ricardo Izar

Faleceu na tarde de on
tem em São Paulo o depu
tado federal e presidente 
do Conselho de Ética da 
Câmara, Ricardo Izar (PTB- 
SP). Izar estava internado 
no Hospital do Coração, em 
São Paulo, desde 28 de mar
ço, vítima de um aneurisma 
da aorta e teve falência múl
tipla de órgãos. O deputado 
tinha 69 anos, era formado 
em Direito e estava em seu 
sexto mandato como de
putado federal. Como par
lamentar, Izar tinha grande 
atuação na microrregião de 
Lençóis Paulista. Recente
mente, conseguiu a libera
ção de um telecentro comu
nitário para Borebi. O veló
rio ocorrerá na Assembléia 
Legislativa de São Paulo. O 
sepultamento será hoje, no 
cemitério São Paulo, bairro 
Pinheiros, às 15h. O deputado Ricardo Izar

'AN. I..'
FRIO E UMIDO A imagem do rio Lençóis traduz bem como se 
comportou o tempo nos últimos dias: muita chuva. No SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) a situação é de alerta para uma possível 
enchente. Para quem espera por um pouco de sol, a boa é que deve 
parar de chover a partir de hoje. Entretanto, nos próximos dias as 
temperaturas devem cair e as mínimas previstas atingem a casa dos 8° 

Página B1 C. O sol pode aparecer hoje. A previsão é do Instituto Climatempo.

M A C A T U B A

Agricultores 
ganham 
um trator

Página B2

A R E I Ó P O L I S

Concurso 
público está 
sob suspeita

^  Página B8

150 anos, 210 páginas e uma bela História...
Tenha em  casa o  livro 'Lençóis Paulista 

conta  sua história - 150 anos'
Pontos d e  Venda:

jornal O Eco [Lençóis Revistas | Psiu! | Banca do Correia 
Didática I Banca do Posto Tigrão | Planet Sound

R$ 49/90
à visita

ou  2 x  no  c h e q u e -p ré  ^
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E D I T O R I A L

Tempo ruim 
para a Facilpa

Depois das catracas da Fa
cilpa (Feira Agropecuária, Co
mercial e Industrial de Lençóis 
Paulista) registrarem cerca de 
12, 5 mil pessoas no primeiro 
dia de evento com apresentação 
da dupla Victor & Léo, algumas 
previsões de que a feira deste 
ano não teria o público registra
do no ano passado se confirma
ram com o passar dos dias.

Algumas explicações são 
dadas pela comissão organiza
dora. A principal delas é em re
lação ao tempo, ou seja, que a 
chuva inibiu o público de ir para 
a feira. Mas não deve ser só is
so. Na quinta-feira 24, início da 
Facilpa, não choveu e o mesmo 
ocorreu nos dias seguintes com 
os shows de André & Matheus, 
NXZero e Edson & Hudson. Em 
todos estes dias o público ficou 
aquém de anos anteriores. Frio 
também é comum durante a re
alização da festa e todo mundo 
que participa da Facilpa sabe que 
é preciso ir bem agasalhado.

E os preços dos ingressos, 
segundo Benedito Martins, pre
sidente da feira, são os mesmos 
praticados em 2007. Então, qual 
é o motivo do movimento me
nor? Menos dinheiro nas mãos

das pessoas? Pode ser. Apesar 
de a feira ser sempre neste perí
odo, é comum ouvir de muitas 
pessoas que é difícil comprar 
ingressos para os shows em fim 
de mês, mesmo com a organi
zação parcelando o pagamento. 
Porém, uma outra constatação: 
até mesmo em dias de portões 
abertos o público foi menor.

Há lamento por parte da 
organização devido ao baixo 
movimento, e também do pú
blico, que reclama dos valores 
de ingressos. No entanto, a 
chiadeira maior está entre os 
expositores e comerciantes.

Será que o problema estaria 
no formato? A diretoria da Facil- 
pa trabalhou duro para organizar 
o evento, mas acabou esbarran
do em problemas que não tem 
como resolver: falta de dinheiro 
da população e muita chuva.

A Facilpa caminha para a 
reta final. A comissão organi
zadora torce para que a mete
orologia não erre na previsão 
para sábado, domingo e se
gunda e que a chuva realmen
te não venha. E a organização 
também torce para que a pre
visão para 2009 seja melhor 
que a deste ano.

A R T I G O
As m últip las de um a orquestra
Co n c e iç ã o  Gig l io l i  Ca r p a n e z i

Na semana em que Lençóis 
Paulista comemora 150 anos, 
festa não faltou. Foram inau
gurações, desfiles, eventos dos 
mais variados na Facilpa (Feira 
Agropecuária, Comercial e In
dustrial de Lençóis Paulista), 
atividades esportivas, missas, 
enfim, muitas comemorações.

Entretanto, a Orquestra 
Municipal de Sopros 'Maes
tro Agostinho Duarte' fisgou 
parte de minha atenção. Os 
músicos são presença certa em 
quase todos os eventos feitos 
no município, seja por causa 
do aniversário de Lençóis Pau
lista ou não.

Na última segunda-feira, 
eu fui cobrir a inauguração 
da unidade de saúde do Nú
cleo Luiz Zillo, aliás, um belo 
prédio, com belo mobiliário e 
tudo informatizado -  a marca 
do Dr. Norberto Pompermayer 
- tudo bonito e funcional. Mas, 
os músicos roubaram muito 
de minha atenção.

Apesar de ser uma orques
tra de sopros, clarinetes, flau
tas e afins - meu conhecimen
to musical é limitado - a per
cussão deu sua contribuição, 
e o repertório é popular. Com 
clássicos da música brasileira 
e internacional, a orquestra 
recebeu muitos aplausos. Ali
ás, como sempre, foi uma bela 
apresentação.

Mas meu olhar não se 
conteve só nos instrumentos. 
Apesar de estarem todos uni
formizados, não tem como 
não perceber que os músicos 
formam um grupo heterogê
neo, de pessoas que vieram de 
vários bairros, classes sociais e 
que tiveram uma forma dife-

rente de atração pela música.
É bonito ver como o maes

tro Marcelo Maganha se doa 
em cada apresentação. Seus 
gestos ritmados indicam o que 
cada um deve fazer. Mas meu 
olhar correu e eu percebi pelos 
sapatos que cada um calçava 
que as diferenças estavam pre
sentes ali. Mas, isto apenas um 
olhar mais curioso perceberia.

De um lado, um jovem ga
roto de 12 ou 13 anos contras
tava com um senhor sentado 
do outro lado da orquestra. O 
som dos dois mostrou o talen
to de cada um. Ao meio, dire
tores da Prefeitura de Lençóis 
Paulista sopravam com força 
seus instrumentos sem se pre
ocupar com o olhar curioso de 
algumas pessoas, o meu inclu
sive. Ao fundo, mais uma sur
presa. O cantor André Fregone, 
da dupla André & Matheus, 
dava conta de uma bateria. Es
tranhei, afinal ele tinha feito 
show o final de semana todo 
e na segunda-feira de manhã 
estava a postos com seus com
panheiros de banda. Achei bo
nito, senti que ali os músicos 
compartilham experiências. 
Percebi que cada integrante da 
orquestra aprende muito mais 
que tocar. Aprendem a ser gen
te de bem, a honrar seus com
promissos. E num mundo tão 
banalizado como o nosso, esta 
lição é, talvez, mais importan
te que a existência da própria 
orquestra. A grandeza de uma 
comunidade também se mede 
pelo tamanho e comprometi
mento de seu povo. Parabéns 
Lençóis Paulista, que por si
nal, é minha terra natal.

Conceição Giglioli Carpanezi é
jornalista

PRAGMÁTICO
O PT de Lençóis Paulista ca

minha célere para uma decisão 
que deve jogá-lo nos braços do 
PMDB de Palamede Consalter 
Júnior. A decisão não tem na
da de programática. É só prag
mática, na verdade. Partido do 
vereador Edson Fernandes, o 
PT tomará sua decisão levan
do em consideração apenas 
uma coisa: sua chance de ele
ger um ou mais vereadores na 
eleição municipal.

ESCADA
Nas contas do PT, coligar- 

se com o PV é apenas servir 
de escada para a reeleição de 
Nardeli da Silva. O atual pre
sidente da Câmara deve ser 
um dos vereadores mais vota
dos na eleição de 2008. Se a 
coligação PV/PT eleger um ve
reador, esse deve ser Nardeli. 
É isso o que conta para o PT.

DIMINUI MUITO
A direção do PT calcula 

que coligada com o PV di
minuíram muito as chances 
da sigla eleger vereadores. Os 
projetos do PT para Lençóis 
Paulista são de longo prazo. 
O partido pretende lançar 
candidato próprio à Prefeitu
ra no futuro. E eleger vereado
res agora é fundamental para 
as pretensões da sigla.

CONTA
Isso acabará levando o PT 

para os braços do PMDB, que 
não tem candidatos fortes à Câ
mara. Isso, analisam dirigentes 
petistas, abriria uma avenida 
de oportunidades ao partido. 
Coligado com o PMDB, diri
gentes do PT analisam que o 
partido poderia eleger até dois 
vereadores. Os favoritos seriam 
o professor Edson Fernandes, 
o gerente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Sérgio Barbosa, 
o Pepô, e o jornalista Alcimir 
do Carmo.

CONVENIENTE
O pré-candidato do PV à 

prefeitura, Ailton Tipó Lau- 
rindo, também não ficaria 
triste se perdesse o apoio do 
PT. Tipó quer uma chapa com 
o ex-prefeito Ezio Paccola de 
vice. O PT veta Ezio. Tipó faz 
questão do padrinho político. 
E mais: o pré-candidato Verde 
analisa que a experiência polí
tica de Ezio contará muito na 
campanha eleitoral.

PRÁTICO
Se o PT coligar com Pala- 

mede, deve indicar o vice. A 
vaga deve cair no colo do ad
vogado Ronaldo Macedo. Is
so praticamente fecharia uma 
chapa para as eleições 2008. A 
outra chapa teria o PV de Tipó 
e o PSDC de Ezio. O vereador 
e pré-candidato a prefeito so
maria forças onde parece já 
tê-las. "Isso é verdade. Mas 
também temos que lembrar 
que os dois (Tipó e Ezio) são 
muito populares", diz o pre
sidente do PV, Anderson Bu- 
ratto. "Mas queremos o PT 
conosco", garante.

DESEMBOQUE
Subiu à mesa do juiz Bap- 

tista Pereira, do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) de São 
Paulo, o processo em que a 
ex-vereadora Cleuza Spiran- 
delli (PTB) reivindica o man
dato do vereador lençoense 
João Miguel Diegoli (DEM). 
A petebista tenta alcançar o 
democrata na lei da infideli
dade partidária.

É PROBLEMA
A novidade ameaça as 

horas de sono do vereador e 
primeiro-secretário de Nar- 
deli da Silva (PV), presidente 
da Câmara de Lençóis. Junto 
com o processo movido por 
Cleuza segue um parecer que 
impõe séria derrota a João Mi
guel. Escrito pela procurado
ria regional eleitoral, o pare
cer posiciona-se "pela rejeição 
das preliminares suscitadas 
pelo requerido João Miguel 
Diegoli, e, no mérito, haven
do necessidade de produção 
de provas". No juridiquês, is
so quer dizer que o mandato 
de João Miguel dá um passo 
rumo à guilhotina.

PONTO
Do lado oposto, a ex-vere

adora Cleuza contabiliza uma 
vitória no longo campeonato 
iniciado no ano passado nos 
campos do TSE-SP. Na queda- 
de-braço, Cleuza luta contra a 
força de João Miguel para fazer 
valer a lei que combate o tro- 
ca-troca partidário. João Mi
guel mudou de partido diver
sas vezes desde que assumiu o 
mandato, em janeiro de 2005. 
No cargo, apesar de infiel à si
gla que o elegeu, João Miguel 
tem forte apoio do presidente 
Nardeli da Silva.

FORTE
Isso porque João Miguel 

ajudou colocar Nardeli no 
comando da Câmara Muni
cipal. Como recompensa, o 
democrata tem em sua defe
sa nada menos que o diretor 
jurídico da Câmara, Antonio 
Carlos Rocha. Pago pela Câ
mara, o advogado defende 
João Miguel na alçada do 
TSE-SP. Cleuza paga advoga
do com o próprio bolso.

DAVI E GOLIAS
Se o processo de Cleuza 

Spirandelli prosperar no TSE, 
terá sido uma vitória dupla 
para a ex-vereadora. Cleu- 
za voltaria a ocupar cadeira 
na Câmara contra a vontade 
de João Miguel e de Narde- 
li. Além de reforçar a base 
situacionista do prefeito Jo
sé Antonio Marise (PSDB), 
a mudança enfraqueceria a 
oposição liderada pelo pró
prio Nardeli e por Tipó.

NOVA ELEIÇÃO
De quebra, o presidente da 

Câmara lençoense terá outra 
eleição interna para enfrentar. 
A saída de João Miguel deixa 
a Mesa Diretora novamente 
desfalcada. Sem ele, fica vaga 
a cadeira de primeiro-secretá- 
rio da Casa. Para preenchê-la, 
somente com nova eleição.

DE NOVO?
Nardeli sabe bem disso. 

Desde que se elegeu pre
sidente do Legislativo em 
janeiro de 2007, em um 
processo que gerou forte 
desgaste de relacionamento 
interno na Câmara, Nardeli 
já perdeu seu vice-presiden
te. No final do ano passado, 
Dingo Bernardes perdera 
o mandato de vereador e a 
vaga de vice de Nardeli na 
Mesa Diretora.

MAIS DIFÍCIL
Caso venha a perder o 

mandato, João Miguel tam
bém enfrentará problemas 
políticos fora da Câmara. É 
que a lei eleitoral assegura 
automaticamente ao vere
ador a vaga de candidato à 
reeleição. Sem o mandato, 
João Miguel terá que dispu
tar a convenção com os de
mais democratas interessa
dos em concorrer à Câmara. 
Pode até não conseguir vaga 
de candidato.
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"A Facilpa está muito 
boa, os shows estão me
lhores que do ano passa
do. Acho que poderia ter 
mais dias com portões 
abertos".

Gisele Rocha Porto,
doméstica

"A Facilpa está boa, mas 
deveria acontecer na 
época do pagamento e 
ter mais shows de portões 
abertos".

Claudinéia Couto,
doméstica

"Está muito boa a Facil
pa (Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista) este 
ano. Bem estruturada, 
organizada e com bons 
shows. Tem também bas
tante dias gratuitos para 
a população participar da 
festa"
Eleotério Martins Pereira,

motorista

O setor de Obras da Prefeitura de Agudos está trocando todos os bancos da praça Tiradentes. Os assentos 
originais são de madeira e ferro e vão ser substituídos por bancos de concreto. Mais do que desgastados 
pelo tempo, os bancos têm sido alvo de vandalismo.

F R A S E

"Neste dia 
também 
lembramos 
São José 
operário 
e pedimos 
a ele sua 
graça e 
bênção"

Padre Ronaldo Faria, de Barra 
Bonita, sobre as comemorações 

do dia do trabalhador

P A R A  P E N S A R

" A  g o t a  

e s b u r a c a  a  

p e d r a  à  f o r ç a  

d e  c a i r "

Adágio latino
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Fernanda Benedetti

A F O G A M E N T O

Correnteza forte
Um hom em  de 33 anos pode ter morrido afogado no  

Rio Lençóis, ao cair da ponte, na altura da Vila Repke, se 

confirm ado, este será o segundo caso do ano

D a  R e d a ç ã o

Desaparecido desde o fi
nal da tarde da quarta-feira, 
30 de abril, Celso de Moraes, 
33 anos, pode ter morrido 
afogado no Rio Lençóis. O 
homem é morador no Jardim 
Primavera e segundo testemu
nhas ele estaria embriagado 
quando caiu dentro do rio. 
O Corpo de Bombeiros, base 
de Botucatu, iniciou as buscas 
na quinta-feira e até o fecha
mento desta edição o corpo 
não havia sido localizado.

O acidente que pode ter 
vitimado Moraes aconteceu 
na ponte sobre o Rio Lençóis 
que fica entre os bairros Vila

Repke e Maria Cristina, nas 
proximidades da Frigol. Uma 
das testemunhas disse ter vis
to o homem vomitar e logo 
em seguida cair no rio.

Um dos bombeiros que 
trabalha nas buscas contou 
que na quinta-feira foi possí
vel fazer mergulhos, mas na
da foi encontrado. Por causa 
das fortes chuvas na madru
gada de quinta para ontem, a 
água estava muito turva e os 
mergulhos foram suspensos. 
Na tarde de ontem, os bom
beiros percorreram o leito 
do rio de bote até a Fazenda 
Progresso para se certificar 
que o corpo não teria ficado 
preso em galhos ou bambus

que existem na região. Até o 
final da tarde nada havia sido 
encontrado.

Segundo os bombeiros, 
em casos de afogamento o 
corpo demora entre três e 
quatro dias para boiar. De 
acordo com familiares, o ho
mem era magro, o que pode 
fazer com que este período 
seja maior.

Se confirmada a morte de 
Moraes por afogamento, este 
vai ser o segundo caso regis
trado no mesmo ponto do Rio 
Lençóis neste ano. No dia 9 de 
fevereiro, o garoto Wellington 
Rodrigues Fonseca, de sete 
anos, se afogou quando brin
cava com um amiguinho. Na tarde de ontem, bombeiros percorreram o Rio Lençóis de bote em busca de Celso de Moraes

t r a f i c o

Homem é preso com  
47 pedras de crack

Um homem foi preso na 
noite de quarta-feira, 30 de 
abril, por volta das 23h, no 
Jardim Monte Azul, acusado 
pela polícia de tráfico de dro
gas. E.S.D, 24 anos, caminha
va pela avenida Dante Andre- 
olli quando foi abordado pela 
Polícia Militar. Na revista pes
soal, a polícia encontrou 19 
pedras de crack, um papelote 
de cocaína (9 gramas), R$ 102 
em dinheiro, um celular. Ele 
dirigia um Monza. Nas proxi
midades, os policiais, utilizan
do uma cadela especializada 
em farejar droga, encontraram

enterradas em um monte de 
areia outras 28 pedras de cra
ck. O valor estimado das 47 
pedras de crack é de R$ 500.

O rapaz foi preso em fla
grante e levado para a Dele
gacia de Polícia onde o fla
grante foi ratificado. E.S.D foi 
encaminhado para a cadeia de 
Duartina. A Polícia Civil tem 
30 dias para concluir a inves
tigação, descobrir a origem do 
material e se existem outras 
pessoas envolvidas no caso.

A ação de quarta-feira faz 
parte de uma operação da Polí
cia Militar nos bares da cidade

Polícia encontrou drogas e dinheiro com rapaz no Monte Azul

e em locais considerados co
mo pontos comuns de venda 
e consumo de entorpecentes. 
Segundo informações da PM, 
a ação integra um conjunto

de medidas para prevenir que 
a criminalidade aumente du
rante a Facilpa (Feira Agrope
cuária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista).

l.̂ staurante
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J O S E  P I O  DE O L I V E I R A
Sa n d r o  A l p o n t e

Ele é natural de Cuiabá, 
Mato Grosso do Sul, mas há 
21 anos adotou o interior pau
lista como sua casa. José Pio 
de Oliveira (PT), o Peixeiro, 
está terminando seu primei
ro mandato como prefeito de 
Areiópolis -  cidade que o aco
lheu e que hoje comemora 48 
anos de emancipação político- 
administrativa.

Apesar de o aniversário ser 
comemorado hoje, a progra
mação ficou para a próxima se
mana para não coincidir com 
a 31® Facilpa (Feira Agrope
cuária, Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista). Entre os 
presentes que estão reserva
dos para o município, Peixei
ro anuncia a chegada de mais 
quatro empresas. Uma delas 
é uma cervejaria que promete 
gerar mais 300 empregos em 
Areiópolis.

Nesta semana, Peixeiro re
cebeu a reportagem do jornal 
O ECO para falar sobre a fes
ta de aniversário de Areiópo- 
lis, a administração, polêmi
cas surgidas em seu mandato 
e como é tomar conta de uma 
cidade com pouco mais de 10 
mil habitantes.

No último ano de seu 
primeiro mandato, Peixeiro 
confessa que já pensa em ree
leição. "Me sinto muito con
fortável para disputar a ree
leição, porque tenho certeza 
que fiz muito por Areiópolis. 
Apesar dos tropeços do co
meço, por falta de habilida
de administrativa, o tempo 
e a vida me ensinaram e eu 
aprendi muito".

O ECO - Qual o grande 
foco de sua administração?

José Pio de Oliveira, o 
Peixeiro - Quando assumi a 
prefeitura minha intenção pri
meira foi a de formar pessoas, 
capacitar e depois correr atrás 
do emprego, das indústrias, 
porque não adianta trazer in
dústrias se não tiver a mão- 
de-obra capacitada. Através de 
projetos da própria prefeitura, 
capacitamos muita gente na 
área de informática. Então, as 
empresas que estão chegando 
vão encontrar pessoas capaci
tadas para algumas áreas.

O ECO - Quais empresas 
estão chegando?

Peixeiro - Está aqui com 
os dois pés na cidade a cer
vejaria Conquista, que é um 
trabalho de conversação de 
vários anos e isso foi mantido 
em sigilo porque hoje está di
fícil divulgar antes com o risco 
de não dar certo. Mas hoje é 
realidade e todo equipamento 
está ali e vai gerar cerca de 300 
empregos diretos e indiretos. 
Junto está chegando uma fá
brica de peças de fibras, a Bru
no Moldes, que vai gerar 60 
empregos e vai começar as ati
vidades agora no começo de 
maio. Também a Miragem 2, 
que é um braço da Miragem 1, 
que está em São José dos Cam
pos, onde gera 150 empregos. 
Hoje está em Botucatu com 40 
empregados e está vindo para 
Areiópolis. Inclusive seus téc
nicos já estão morando aqui 
na cidade. E atrás da Miragem 
vem a Marcato, que é indús
tria de peças de aviação, que 
vai gerar mais 40 empregos.

O ECO - A localização de 
Areiópolis é atrativa para a 
instalação de empresas?

Peixeiro - É uma localiza
ção privilegiada. Estamos no 
coração de São Paulo ao la
do de uma rodovia que liga o 
interior a capital, muito bem

Dia de festa
Prefeito de Areiópolis, José Pio de Oliveira, o Peixeiro, fala sobre o aniversário da 

cidade, polêmicas que envolve seu governo e sobre os planos para disputar a reeleição

movimentada. Então, nosso 
distrito está em um local pri
vilegiado. E até me pergunto 
por que isso aconteceu só ago
ra, sendo que a cidade existe 
há 48 anos.

O ECO - Quais argu
mentos o senhor utiliza 
para atrair empresas para 
a cidade?

Peixeiro - O argumento é 
que Areiópolis é uma cidade 
pequena, sem violência urba
na, tem um povo trabalhador, 
honesto, com comércio tími
do, mas muito próxima de 
São Manuel e Lençóis Paulista, 
que são cidades maiores. Tem 
um clima agradável, qualida
de de vida espetacular e ofere
ce incentivos, ou seja, se fosse 
uma área de terra eu doaria e 
caso a empresa queira um bar
racão, ajudo com o aluguel. 
Isso tudo para oferecer em
prego para o povo da cidade. 
Porque o que não pode é uma 
administração investir em as- 
sistencialismo. Tem que fazer 
com que as pessoas vivam 
com dignidade. Que tenham 
trabalho, ganhem dinheiro 
do seu suor, que se alimentem 
e se vistam bem, mas não de 
esmola da prefeitura. O poder 
público tem que administrar 
bem o dinheiro do pobre, do 
rico, branco, negro, amarelo, 
dos que votaram contra, dos 
que votaram a favor. A cidade 
é de todos.

O ECO - Por falar em 
votar, este ano tem eleição 
municipal. O senhor vai ten
tar a reeleição?

Peixeiro - Me sinto muito 
confortável para disputar a re
eleição, porque tenho certeza 
que fiz muito por Areiópolis. 
Apesar dos tropeços do co
meço, por falta de habilidade 
administrativa, o tempo e a vi
da me ensinaram e eu aprendi 
muito. Fui acertando aqui e ali, 
principalmente em relação a 
funcionários, porque quando a 
gente assumiu a prefeitura que 
há 16 anos estava nas mãos

de uma pes
soa só, senti 
dificuldades.
A gente en
contra funcio
nários com 
outras idéias, 
que não con
fiam. Então 
num primei
ro momento 
busquei o 
entendimen
to, a parceria 
com os fun
cionários, e 
prova disso é que eles estão me 
ajudando muito hoje. Tenho 
muitos convênios para serem 
assinados ainda e isso me dei
xa confortável e em condições 
de disputar a reeleição.

PERFIL

NOME
José Pio de Oliveira

IDADE
51 anos

FORMAÇÃO
Ensino fundamental

CARGO ATUAL
prefeito de Areiópolis

O ECO
- O senhor 
é do PT. O 
partido te 
ajudou com 
verbas fede
rais?

Peixeiro
- O governo 
do Estado foi 
quem mais 
me ajudou 
com recursos, 
mesmo sen
do eu prefei
to eleito pelo

PT. O Alckmin (ex-governador 
Geraldo Alckmin/PSDB) e 
agora o Serra (governador José 
Serra/PSDB). Porém, não vejo 
questão de partidarismo. Bus
co verbas através de qualquer

partido porque não busco pa
ra mim.

O ECO - Existem algu
mas questões administrati
vas que se tornaram polê
micas, que não podem dei
xar de serem citadas nesta 
entrevista. A primeira delas 
é em relação a compra irre
gular de um terreno e que 
está sendo investigada pelo 
Ministério Público.

Peixeiro - Foi uma área de 
terra adquirida de forma legal, 
através de uma procuração de 
reconhecida fé pública, com 
valores abaixo de mercado, de 
forma parcelada. Não houve 
especulação, superfaturamen- 
to, enfim, tudo seguiu o que 
a lei pede. Ocorre que o pro
prietário das terras foi surpre
endido com um bico de terra 
que pertencia à usina. Quando 
tomou ciência desse ocorrido, 
não fez questão daquele peda
ço, foi lá na usina e devolveu 
essa parte. Mas tem males que 
vem para bem e após consta
tar que não lhe pertencia, de
volveu e depois fomos surpre
endidos com outra questão de 
meio alqueire que confronta 
com área de preservação am
biental. No entanto, hoje já 
está tudo assinado e estamos 
aptos para registrar a área e 
loteá-la. Inclusive já prometi 
para a população que vou fa
zer 272 lotes, com 5,5 metros 
de frente e com 20 metros de 
fundo e vender ao preço sim
bólico de R$ 1,2 mil cada lote, 
para atender os mais necessi
tados. Tanto que esse processo 
vamos fazer através da Assis
tência Social.

O ECO - Outra questão 
polêmica é em relação ao 
nepotismo. Existe a infor
mação de que o senhor 
tem familiares trabalhando 
na administração. Isso de 
fato ocorre?

Peixeiro - Na verdade em 
Areiópolis nunca existiu a lei 
do nepotismo. Inclusive fui eu 
quem mandou para a Câmara

projeto de lei para acabar com 
o nepotismo. Agora, essa ques
tão do nepotismo é o seguin
te: os prefeitos da época, suas 
esposas trabalhavam em cargo 
comissionado. A primeira da
ma era presidente do Fundo 
Social de Solidariedade e isso 
nunca mudou. No começo do 
meu governo a minha esposa 
trabalhou sim no cargo comis
sionado, mas não tinha lei do 
nepotismo. E na região abriu 
um precedente, um questio
namento sobre nepotismo e 
quando fiquei sabendo atra
vés da mídia, antes de ser 
questionado pelo promotor, 
tomei providências e demiti 
minha mulher do cargo. Isso 
foi no final do primeiro ano 
ou começo do segundo, não 
me lembro bem. Só minha 
mulher estava nessa situação. 
Mas nem fui notificado por 
isso. Hoje a minha mulher 
trabalha na prefeitura, mas 
porque fez concurso público. 
E é a mesma situação da mu
lher do ex-prefeito e da irmã 
do presidente da Câmara. To
das passaram em concurso pú
blico. Ela foi aprovada para o 
cargo de inspetora de ensino. 
E meu filho fez para motorista 
de ambulância e também pas
sou. O que ocorre é que tem 
algumas pessoas que não me 
aceitam como prefeito e qual
quer coisa questionam, discri
minam. Talvez pelo fato de eu 
vir de família humilde, de ter 
sido vendedor de verdura no 
município, não sei.

O ECO - E quanto a um 
abaixo-assinado que o se
nhor recebeu de alguns 
professores da cidade que 
questionam a legalidade de 
concurso público realizado 
recentemente?

Peixeiro - É, enviaram 
para mim e para o presiden
te da Câmara, colocando em 
xeque a credibilidade da em
presa Equipe Assessoria, que 
realizou o último concurso 
público no dia 30 de março 
e 6 de abril. Só que é a mes
ma empresa que fez concurso 
para os dois últimos prefeitos. 
Disse para uma professora 
que não passou que estou à 
disposição para responder o 
que quiser e apoiei que procu
rem a Justiça para questionar 
porque não passou. Mas tem 
que questionar a empresa, o 
meu ato enquanto prefeito vai 
ser quando chamar alguém 
para trabalhar. Acho que não 
tem a ver com presidente de 
Câmara, com prefeito, tem a 
ver com Ministério Público 
para que ele acione a empresa 
e obtenha as informações. Se 
a Justiça mandar anular o con
curso, eu anulo.

O ECO - Como vão ser as 
comemorações dos 48 anos 
de Areiópolis?

Peixeiro - O aniversá
rio da cidade é hoje, dia 3 de 
maio, mas como coincidiu 
com a realização da Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista), nós fizemos algu
mas alterações. Inclusive que
ro cumprimentar o prefeito 
Marise (José Antonio Marise), 
de Lençóis Paulista, pela oita
va vez que realiza com suces
so a feira. Nossa programação 
vai ter amanhã o churrasco do 
povo, que é patrocinado por 
empresários. Vamos comemo
rar todos juntos com três mil 
quilos de carne, 15 mil pães, 
três mil litros de refrigerantes. 
E do dia 9 ao dia 12, as festivi
dades com bandas e artistas da 
cidade, o desfile cívico, e uma 
banda evangélica.
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Fernanda Benedetti

A chuva forte que caiu no recinto da Facilpa cancelou shows e rodeio em touros; final da feira foi transferido para segunda-feira

Mau tempo
Por causa da chuva, show de João Neto & Frederico é transferido para segunda-feira

Sa n d r o  Al p o n t e

Por essa ninguém esperava. 
A chuva, que começou a cair 
na terça-feira 29, mexeu com 
o calendário da 31® Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista). Primeiro, a feira terá 
mais um dia. O show da dupla 
João Neto & Frederico, que es
tava marcado para ontem, foi 
transferido para a segunda- 
feira 5. Na terça-feira 29, a co
missão organizadora teve que 
cancelar as apresentações de 
Pedro Bento & Zé da Estrada 
e de Edu & Anderson por cau
sa do mau tempo. No caso da 
primeira dupla, a apresenta
ção foi remarcada para a quin

ta-feira 1°. Edu & Anderson se 
apresentariam ontem, caso o 
tempo permitisse.

A chuva não atrapalhou só 
a programação musical. A aber
tura do rodeio em touros, que 
aconteceria na quinta-feira, tam
bém foi impossibilitada, uma 
vez que a arena ficou pratica
mente alagada. Ontem o recinto 
também não oferecia condições 
para a realização do rodeio.

A semifinal do circuito de 
rodeios foi transferida pela 
segunda vez e, se realmen
te começar hoje, termina na 
segunda-feira. "É impossível 
realizar o rodeio em função 
da qualidade da arena que iria 
prejudicar e colocar em risco 
os peões e os animais", expli

cou o presidente da Facilpa, 
Benedito Martins. "Já o show 
depende de umas seis, sete ho
ras de antecedência para pre
parar o palco. E como se trata
va de uma questão de tempo, 
preferimos adiar".

Para hoje estão programa
das as provas do 4° Campeo
nato de Salto, promovido pela 
Abhir (Associação Brasileira 
de Hipismo Rural), durante 
todo o dia, caso não chova. 
A previsão meteorológica pa
ra hoje e amanhã, segundo o 
Instituto Climatempo, é de sol 
com nuvens e sem chuva. Mas 
as temperaturas caem. A máxi
ma é prevista é de 22 graus e a 
mínima de 11 graus.

A programação musical

m u sic a  em fa m ília  Os irmãos Guilherme e Santiago, que ul
timamente não levam menos do que 10 mil pessoas para seus sho
ws, tiveram que cantar para um público menor que este na Facilpa, 
na quarta-feira 30. O mau tempo afastou o público. Mesmo assim, 
os sertanejos animaram quem estava presente com os seus grandes 
sucessos do passado e os mais recentes como 'Só de Você', 'Porque 
Brigamos' e 'Se isso é amor, eu amo'.

Foto Carlos

segue hoje com o grupo Rou
pa Nova, show marcado para 
as 23h. Amanhã, a partir das 
9h tem exposição e julgamen
to de cães. À noite, semifinal 
do circuito de rodeio e depois 
show com o cantor Daniel. A 
entrada é um quilo de alimen
to não perecível.

Na segunda-feira, a partir 
das 20h, tem a final do rodeio, 
com premiação de R$ 40 mil, 
e show com a dupla João Neto 
& Frederico. As pessoas que já 
compraram ingressos anteci
pados têm acesso garantido na 
segunda-feira. A comissão or
ganizadora diz que não acei
tará devolução do ingresso. A 
Facilpa termina com a tradi
cional queima de fogos.

pa lco  sertanejo  a  Facilpa trouxe no feriado de 1° de maio,
a dupla sertaneja Hugo &  Tiago, que atualmente percorre rádios de 
todo o Brasil para divulgar o mais novo sucesso 'Amor vira-lata', do 
terceiro CD. Em Lençóis Paulista cantaram os sucessos de início de car
reira, em 2005, logo depois de participarem do programa Fama, da 
Rede Globo, e os outros mais recentes como 'Inesquecível' e 'Pra falar 
a verdade'. Porém, pouca gente compareceu para prestigiar a dupla.

C h u v a  p r e ju d ic a  m o v im e n t o  e  v e n d a s
De acordo com o presi

dente da Facilpa, Benedito 
Martins, o mau tempo é o 
responsável pela baixa movi
mentação na feira deste ano. 
"A chegada da frente fria e a 
chuva nos prejudicou bas
tante", diz ele. "Todo mun
do sabe que aqui (no recin
to) sempre faz frio, mas não 
acredito que seja ele o em
pecilho. A chuva realmente 
impede que se faça alguma 
coisa", avaliou.

A baixa nas vendas de 
ingressos é um dos reflexos.

"Mas o movimento nos dias 
gratuitos também teve queda 
significativa. Esta Facilpa foi 
muito prejudicada e não vai 
ter o mesmo número de par
ticipantes do ano passado. A 
não ser que abra um belo sol 
no domingo e por ser show 
do Daniel tenhamos uma 
população extraordinária 
no recinto",comentou Dito 
Martins.

Até a terça-feira, 29, 9 
mil pessoas passaram pelas 
catracas da feira. "Na quarta 
também fomos prejudica-

dos (show de Guilherme & 
Santiago) e até percebemos 
que fazer show sem rodeio 
é meio complicado", anali
sou. "Umas dez mil pessoas 
estiveram na quarta-feira. 
Então, acredito que cerca de 
100 mil pessoas passaram 
pela Facilpa até agora. No 
ano passado foram aproxi
madamente 220 mil. Não 
vamos chegar nesse núme
ro", apontou.

O pouco movimento é 
sentido principalmente pe
los comerciantes da feira.

João Soares, da lanchonete 
América, há quatro anos par
ticipa da Facilpa e diz que os 
anos anteriores foram me
lhores. "O que a gente espe
ra é que este fim de semana 
possa ser bem melhor do que 
os outros dias", declara. Esse 
também é o desejo de Edson 
Ferreira do Nascimento, que 
está na feira com um estande 
de presentes. "Está bem mais 
fraco do que o ano passado. 
Vamos torcer para vir mais 
gente de fora e que tragam 
dinheiro", finaliza.

Facilpa traz exposição 
e julgamento de cães

Amanhã, a partir das 
9h tem a 12® Exposição e 
Julgamento de Cães na Fa- 
cilpa, com a participação 
de 120 animais, segundo a 
organização.

Os animais serão agru
pados em três categorias: 
cães com definição de raça 
com pedigree, cães com de
finição de raça sem pedigree 
e cães sem raça definida.

O julgamento dos cães 
será realizado por Duval 
Ramos, adestrador profis-

sional residente em Agu
dos. Os três primeiros co
locados de cada categoria 
ganharão um troféu e um 
brinde.

As inscrições são gratui
tas e podem ser feitas an
tecipadamente na Cia dos 
Bichos ou na hora do even
to, no recinto. Para fazer a 
inscrição o proprietário de
ve ter em mãos a idade do 
animal, o nome do condu
tor e, se tiver, o certificado 
de pedigree.



Fernanda Benedetti

C O M E R C I O

Coisa de mãe
Começa a procura pelo presente de dia das mães; comércio 

de Lençóis Paulista incentiva consumidores com final de 

semana em um spa e Macatuba aposta em vales-compra

Da  Re d a ç ã o

Já começou a corrida para 
comprar o presente de dia das 
mães. A data -  considerada a 
segunda mais importante em 
vendas para o comércio -  será 
comemorada no domingo 7. 
Opções de presentes, dos tra
dicionais aos modernos não 
faltam. Em Lençóis Paulista, 
a promoção da Acilpa (Asso
ciação Comercial e Industrial 
de Lençóis Paulista) vai até o 
dia 21 de maio. Quem com
prar nas lojas identificadas 
com a bandeirola da promo
ção vai concorrer a um final 
de semana em um spa. Em 
Macatuba, a campanha vai 
até o final do mês e os prê
mios são vales-compra.

A mudança de estação 
fortalece o setor de roupas e 
calçados. "O movimento do 
nosso seguimento, que no ca
so são os calçados, está bom 
devido principalmente à mu
dança de estação e da Facilpa 
(Feira Agropecuária, Comer
cial e Industrial de Lençóis 
Paulista), mas a partir de 
quarta-feira, provavelmente, 
o movimento começa a au
mentar em virtude dos dias 
das mães. Este ano eu tenho 
a expectativa de um movi
mento de 15% a 20% maior 
que no ano passado", avalia 
Adriano Lima.

O otimismo também atin
ge outros setores. "Geralmente 
nós esperamos um aumento 
de 20% nas vendas de um ano

para outro, e no nosso caso o 
que mais vende nessa época é 
nossa linha de óculos de sol", 
comenta Adriana Regina Bia- 
gen Nunes.

Entre os consumidores, 
as opções de presente são as 
mais variadas possíveis. "Eu 
pretendo dar para minha mãe 
um perfume. Esse vai ser o 
primeiro ano que eu vou dar 
presente com o meu dinheiro, 
pois comecei a trabalhar ago
ra", comemora a legionária 
Kátia Cristina Macedo. "To
dos os anos, no dia das mães, 
eu procuro visitar a minha, 
que mora em São José do Rio 
Preto, e procuro levar uma 
lembrancinha pessoal, como 
uma roupa, um calçado ou 
um perfume", destaca Dioraci

Na rua de XV de Novembro, comerciantes esperam mais movimento a partir de quarta-feira

Donizette Nato.
Já as presenteadas, são mo

destas na hora de pedir os pre
sentes. "Eu gostaria de ganhar 
em primeiro lugar, a saúde dos 
meus dois filhos, que eu acho 
que é o mais importante", ga
rante Luciene Cristina Vicente 
Lourenço, operadora de caixa.

Mas um presente como um 
calçado, roupa, perfume ou 
mesmo um eletroeletrônico, 
não faria mal nenhum.

MACATUBA
Em Macatuba, a ACE (As

sociação Comercial e Empre
sarial) vai sortear vales-com

pra no valor de R$ 100 no 
dia 31 de maio. Assim como 
nos anteriores, a campanha 
que começa no dia das mães 
vai distribuir cupons que vão 
render prêmios até o natal. Os 
cupons da campanha come
çam a chegar nas lojas a partir 
da próxima semana.

m e i o  a m b i e n t e

Rio Lençóis deixa de receber esgoto  na cidade
p o l í t i c a

O Rio Lençóis não rece
be mais esgoto nas proximi
dades da cidade. Nesta se
mana, o SAAE (Serviço Au
tônomo de Água e Esgoto) 
concluiu a ligação do emis
sário, deslocando o ponto 
de lançamento de esgoto da 
divisa do Jardim Primavera 
com a área rural para uma 
distância de dois quilôme
tros do bairro. "A tubulação

está agora no ponto onde 
vai ser interligada com a es
tação de tratamento", expli
ca o diretor do SAAE, José 
Alexandre Moreno.

A conclusão do emissário 
livra mais um trecho do rio 
do despejo de esgoto in na- 
tura. O SAAE trabalha agora 
na construção das estações 
elevatórias, que vão bombe
ar o esgoto do emissário para

a estação de tratamento, que 
está sendo construída pela 
Codasp (Companhia de De
senvolvimento do Estado de 
São Paulo). Todo o sistema 
deverá estar pronto no final 
de setembro deste ano.

No total, o município es
tá investindo R$ 12 milhões 
no sistema de tratamento de 
esgoto ao longo dos últimos 
oito anos. Foram mais de 15

quilômetros de tubulações 
coletoras ao longo dos rios 
da Prata, Corvo Branco e Len
çóis, nas estações elevatórias 
e na estação de tratamento. 
Apenas para a ETE o muni
cípio recebeu financiamento 
do governo federal, no valor 
de R$ 3,2 milhões. O restan
te foi feito com dinheiro e 
mão-de-obra do SAAE. (com 
assessoria de Comunicação)

E FESTA! Com música, apresentação de fanfarra e muito bolo, a escola municipal Idalina Canova de Barros, de Lençóis Paulista, comemorou 
20 anos de atividades na quarta-feira 20. O evento contou até com uma revoada de pombos. O bolo foi cortado pela diretora de Educação 
do município, Izabel Cristina Campanari Lorenzetti. As comemorações seguiram durante todo o dia.

Pedro Tobias libera 
verba para saúde em 
Lençóis e Agudos

O deputado estadu
al Pedro Tobias (PSDB) 
anunciou a liberação de 
R$ 300 mil pelo governo 
do Estado, para a saúde 
na região. Deste total, R$ 
150 vão para a Saúde em 
Lençóis Paulista. Os ou
tros R$ 150 mil vão para a 
Associação Hospitalar de 
Agudos. O dinheiro vem 
da Secretaria de Saúde. Os 
convênios serão assinados 
na sexta-feira 9, a partir

das 10 horas, em cerimô
nia no Departamento Re
gional de Saúde (DRS-6), 
em Bauru.

As emendas parlamen
tares destinadas aos muni
cípios de Lençóis Paulista 
e Agudos fazem parte de 
um pacote que vai bene
ficiar prefeituras, Santas 
Casas e hospitais filantró
picos de toda a região, to
talizando um investimen
to de R$ 4 milhões.

e l e i ç õ e s

Encontro de tucanos 
define rumos para 2008

Lideranças e militan
tes tucanos de 29 cidades 
das regiões de Bauru e 
Lins estiveram no sábado 
26, na Câmara Municipal 
de Bauru. O encontro foi 
conduzido pelo deputa
do estadual Pedro Tobias. 
O tema do encontro foi a 
candidatura própria na ci
dade de São Paulo -  am
plamente defendida por 
Tobias -  e as regras para 
as coligações nas eleições 
municipais deste ano. Nas 
cidades onde o PSDB não 
for lançar candidato a pre-

feito, as coligações terão 
que ser submetidas à exe
cutiva do partido.

Além de Pedro Tobias, 
o encontro teve a presença 
do tucano José Aníbal, e 
do presidente estadual do 
PSDB, o deputado federal 
Antonio Carlos Mendes 
Thame. Segundo Thame, 
o partido está estruturado 
em todos os 645 municí
pios e preparado para o 
embate eleitoral deste ano. 
Coligações com o PT estão 
proibidas, pelo menos em 
São Paulo.

Este anjo está no céu, e nós aqui 
sentimos muito sua falta.

Homenagem:
De seus amigos 

Gildilene, Marcos 

e Familiares

M o m e n t o  E s p í r i t a
TUDO COMEÇA NA MENTE

Seja saudável.
Nassa farma de pensar e tuda.

Padern aprisianar nassa carpa, mas jamais nassa mente: 
Par issa, pense semente em caisas agradáveis. 

Pense sa na saúde, na beleza e na vida equilibrada. 
Nãa camente daenças au mesma pequenas 

indispasiçães.
Nassa mente e paderasa e par meia dela 

pademas criar riqueza au pabreza, 
tristeza au alegria e também daença au saúde.

E assim mesma, uma questãa de escalba. 
Acredite: tuda cameça na nassa mente.

PAZIAN, Humberta. Para viver bem. Ed. Petit

g^Promoção

Centrd Espírita 
Antdnid de Pádua

P A L E S T R A S
SEGUNDA-FEIRA SÁBADOS

Travsssa João Ramalha, 22 Cracha DCAS na CECAP
(próxima aa Asila) às 20 H às 14 H

F.:I4 .32B4.B4I4 caap@lpnat.cam.br

SantâAna Rua H um b erto  A lves Tocei, 1000 - Jd. H um aitá
Materiais para Construção  Te l.: 14. 3263-0732 - Lençóis Pauiis ta

mailto:caap@lpnat.cam.br


a d m i n i s t r a ç ã o
Arquivo Fernanda Benedetti/Jomal O ECO

A d en gu e chegou
Lençóis Paulista confirmou esta semana o primeiro caso de dengue no ano; morador 

da Cecap esteve no Pará e Minas Gerais, outras duas pessoas aguardam resultado

Da  r e d a ç ã o

Foi confirmado esta sema
na o primeiro caso de dengue 
em Lençóis Paulista. Segundo 
informações liberadas pela Di
retoria de Saúde, o paciente é 
um homem de 30 anos, mora
dor no bairro Cecap, que viajou 
para os estados do Pará e Minas 
Gerais e voltou à cidade com os 
sintomas da doença no início 
de abril. Outras duas pessoas 
no Parque Rondon apresenta
ram os sintomas. De janeiro até 
agora houve 18 casos suspeitos 
de dengue, mas os exames não 
confirmaram a doença.

Antes do resultado dos exa
mes, o homem foi orientado 
a se afastar do trabalho e per
manecer em repouso durante 
o período de transmissão da 
doença, aproximadamente oito

dias. Os agentes da Diretoria de 
Saúde realizaram o bloqueio 
em todos os imóveis num raio 
da casa do doente, com orien
tação aos moradores e elimina
ção dos possíveis criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, trans
missor da dengue. Na última 
quarta-feira, a equipe de agentes 
começou o bloqueio em mais 
duas áreas, no Parque Rondon 
onde existem mais dois casos 
suspeitos da doença.

A programação é para que 
na segunda-feira 5 a Vigilância 
Epidemiológica realize nebu- 
lização com inseticida nas re
sidências próximas à casa on
de o caso foi confirmado. Os 
agentes de Saúde fizeram nes
ta semana as visitas de orien
tação aos moradores, já que a 
aplicação do veneno é feita no 
interior das casas.

A Diretoria de Saúde orien
ta as pessoas que trabalham em 
outros estados, estudantes ou 
quem viaja frequentemente pa
ra regiões que estão com epide
mias, como as regiões do norte, 
nordeste e Rio de Janeiro, para 
que utilizem repelentes e rou
pas compridas como medidas 
de prevenção. O mosquito da 
dengue costuma picar na parte 
inferior das pernas.

Para a população, a orienta
ção é a mesma: não deixar água 
parada. "Todos nós sabemos 
que a dengue deve ser comba
tida todo o dia através de ações 
diárias para evitar a formação 
de focos do mosquito. Não 
é porque a temperatura está 
caindo que vamos nos descui
dar. Temos de manter a vigilân
cia", afirma o diretor de Saúde, 
Norberto Pompermayer.

Dados da Diretoria de 
Saúde apontam que 80% dos 
focos da dengue em Lençóis 
Paulista são encontrados no 
interior de residências ou esta
belecimentos comerciais.

SINTOMAS
Os principais sintomas da 

dengue clássica (forma menos 
grave) são febre, dores de cabe
ça, dores musculares, nas articu
lações e nos olhos, falta de ape
tite, fraqueza e, em alguns casos, 
presença de manchas aver
melhadas na pele. No caso da 
dengue hemorrágica, o doente 
pode apresentar sangramentos, 
tonturas, baixa pressão arterial, 
dor abdominal intensa, fezes e 
vômitos escuros. Todos os pa
cientes com suspeita da doença 
devem ser encaminhados à uni
dade de saúde mais próxima.

E M P R E G O

Prefeitura e SAAE oferecem 14 vagas
A Prefeitura e o SAAE (Ser

viço Autônomo de Água e 
Esgoto de Lençóis Paulista) 
abrem na segunda-feira 5, 
inscrições para concursos pú
blicos para o preenchimento 
de 14 vagas. São oito vagas na 
prefeitura e seis no SAAE.

Na prefeitura, a maioria 
das vagas é para funções que 
requerem o ensino fundamen
tal (8® série). É uma vaga cada 
para os cargos de agente de 
conservação de limpeza (pa-

ra trabalhar em Alfredo Gue
des), operador de máquinas 
retro-escavadeira, operador 
de máquinas motoniveladora, 
operador de máquinas trator 
de esteira, cozinheiro, vigilan
te (para o distrito de Alfredo 
Guedes), e agende de saúde 
comunitária. Apenas o cargo 
de agente requer ensino mé
dio completo, o antigo segun
do grau. A taxa de inscrição 
varia de R$ 15 a R$ 25.

No SAAE, é oferecida uma

vaga para cada função de en
canador, operador de retro- 
escavadeira, agente de apoio 
operacional, desenhista pro
jetista, técnico em coleta e 
tratamento de esgoto e biólo
go. Para o técnico em coleta é 
exigido curso técnico em quí
mica e para biólogo o curso 
superior. As inscrições variam 
de R$ 15 para as funções de 
ensino fundamental e R$ 50 
para biólogo. (com assessoria 
de Comunicação)

SERVIÇO
Nos dois casos, as inscri

ções começam na segunda 
e vão até sexta-feira 9, no 
Centro de Atendimento ao 
Cidadão, na rua Anita Gari- 
baldi, 821. O horário é das 
8h30 às 11h30 e das 13h 
às 16h30. A taxa de inscri
ção deve ser paga no ban
co Nossa Caixa. Os editais 
completos podem ser aces
sados no site www.lencois- 
paulista.sp.gov.br. Mosquito transmissor da dengue é encontrado dentro das casas

http://www.lencois-paulista.sp.gov.br
http://www.lencois-paulista.sp.gov.br


Prova de ciclismo em Agudos esperar receber 150 atletas em evento patrocinado pela Duratex; em Lençóis, tem corrida de pedestre

C id a d e  e m  a çã o
Corrida em comemoração aos 150 anos de Lençóis Paulista e prova de ciclismo em 

Agudos agitam domingo dos atletas da região; organizadores distribuem frutas

Da  re d a ç ã o

A Diretoria de Esportes e 
Recreação realiza amanhã a dé
cima quinta edição da Prova Pe
destre de Lençóis Paulista, even
to que integra o calendário de 
comemorações pelos 150 anos 
da cidade. A corrida distribui 
R$ 1.950 em prêmios e as ins
crições podem ser feitas até às 
8h30. Em Agudos, a dica para 
os atletas é uma prova de ciclis
mo patrocinada pela Duratex.

O percurso da prova de Len
çóis Paulista é de 10 quilôme

tros para os homens e oito qui
lômetros para as mulheres e os 
atletas da terceira idade. A larga
da e a chegada serão em frente 
ao ginásio de esportes Antonio 
Lorenzetti Filho, o Tonicão. A 
saída será às 9h. Os 200 primei
ros corredores inscritos recebe
rão camiseta. Todos os inscritos 
vão receber um kit com frutas.

O campeão geral na categoria 
masculina leva um prêmio de R$ 
200. No feminino, o prêmio pa
ra a vencedora é de R$ 150. Além 
dos campeões, há prêmios em 
dinheiro para várias categorias.

a g u d o s
Em Agudos, amanhã tem 

o 2° Trial Duratex, evento 
que vai reunir ciclistas de to
da a região. A largada será na 
praça Tiradentes, às 9h. As 
inscrições podem ser feitas 
até 8h30. A taxa é de R$ 15. A 
expectativa é receber cerca de 
150 atletas.

Ao todo, os ciclistas vão 
percorrer um trecho de 38 
quilômetros, por dentro das 
florestas de eucalipto da em
presa Duratex. Durante o per
curso, os ciclistas vão receber

Femanda Benedetti

frutas e bebidas isotônicas. A 
prova é dividida em catego
rias. Atletas com idade até 16 
anos concorrem na modali
dade juvenil. Tem a categoria 
Júnior, para atletas com até 20 
anos. E as categorias sub 25, 
sub 30, sub 35, sub 40, sub 50 
e para mais de 50 anos.

Os três primeiros coloca
dos em cada categoria rece
bem premiação em dinheiro. 
A organização do evento é 
feita pela Bike Total Eventos, 
dos ciclistas Ivan Mello e Fer
nando Catatau.

goleada  No feriado de 1° de maio foi realizada mais 
uma rodada do Campeonato Amador de Agudos. Dois jo
gos aconteceram no estádio Achilles Sormani, vila Professor 
Simões, com muitos gols. O Cianorte venceu o Paulista por 
8 a 1. Os gols foram marcados por Emerson (2) Mauro (3) 
Isaque (2) e Fabrício (1). Helinton descontou para o Paulis
ta. Borebi venceu o Internacional por 6 a 2. Os gols do Bore- 
bi foram marcados por Paulinho, Ronaldo (2), Viola, Elton 
e Adriano. Wolfeer (3) diminuiu para o Internacional.

COPA DORINHO
Na quinta-feira 1° tam

bém teve a abertura da Copa 
Dorinho, em Agudos. A com
petição reunirá nove equipes, 
que disputarão duas vagas 
no Campeonato Amador de 
2009. Na primeira rodada, 
Centenário e Ouro Verde de 
Bauru empataram em 4 a 4. 
Além destas equipes estão 
na competição Bandeirantes, 
São Caetano, Benfica, Schalk, 
Cianorte B, Aliança e Ouro 
Verde de Agudos.Os jogos se
rão realizados no campo do 
ginásio de esportes Vicente 
Evaristo Damante e no está
dio José Felipe Saab.

COPA lençóis
Pela Copa Lençóis de 

Futebol Amador, amanhã,

às 8h15, Calhas do Valle 
recebe o Monte Azul/Por- 
to de Areiópolis no estádio 
municipal Archangelo Bre- 
ga, o Bregão. Às 10h15, a 
Rolamar enfrenta o União 
Cajuense. Por ter vencido 
o primeiro confronto pelo 
placar de 3 a 1, a Rolamar 
tem a vantagem do empate 
para garantir vaga na próxi
ma fase da competição.

m a lh a
Hoje, a partir das 15h, 

na cancha de malha da 
vila São João, acontece o 
Torneio Intermunicipal de 
Malha. O evento conta com 
a participação de oito equi
pes, das cidades de Lençóis, 
Lins, Botucatu, Igaraçu do 
Tietê, Boracéia e Manduri.

Com a coleta e o rerrefino, nós preservamos o meio ambiente 
fornecendo a destinação adequada para óleos lubrificantes usados 
ou contaminados de oficinas, indústrias, transportadoras, etc. 
Assim, garantimos a preservação dos recursos naturais 
e a continuidade do progresso.

A Lwart Lubrificantes 
faz parte do seu dia-a-dia.

Valorizando o homem, 
construindo o futuro.
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Dia m olhado
Mesmo com chuva, Festa do Trabalhador reuniu 10 mil 

pessoas em Barra Bonita; Eros & Eron e André & Matheus 

foram as atrações musicais do evento que foi aberto com missa

Bruna Oliveira/Jornal da Barra & Igaraçu

Sa n d r o  A l p o n t e

O feriado de 1° de maio 
mais uma vez foi comemo
rado com a Festa do Traba
lhador, em Barra Bonita. 
O estádio Renato Adamo 
Bola, no bairro da Cohab, 
recebeu cerca de 10 mil pes
soas, de acordo com a orga
nização do evento.

Antes de qualquer ativi
dade, momento de oração. O 
padre Ronaldo Faria celebrou 
missa com a comunidade do 
Santuário Nossa Senhora 
Aparecida e abençoou várias 
ferramentas de trabalho, co
mo enxada, facão, tesoura e 
máquina fotográfica. "Neste 
dia também lembramos São 
José operário e pedimos a 
ele sua graça e bênção", co
mentou o padre.

Em seguida, ao som do co
ral das escolas, teve o hastea- 
mento das bandeiras e a pa
lavra do prefeito padre Mário 
Teixeira (PC do B), que para
benizou os trabalhadores e 
destacou algumas realizações 
de sua administração para 
a geração de empregos. "É o 
grande desafio para qualquer

homem público e nós procu
ramos fazer a nossa parte", 
disse o prefeito. "E, segundo 
o site G1, da Globo, Barra 
Bonita é a 49® cidade do pa
ís que mais gerou emprego 
neste primeiro trimestre de 
2008", completou.

O prefeito homenageou 
os dois funcionários públicos 
mais antigos do município, 
ambos com 30 anos de carrei
ra: Tibúrcio Manoel de Souza, 
operário, e Maria Fátima Dá- 
rio, auxiliar administrativa.

Enquanto no palco termi
nava a abertura oficial da festa, 
as filas nos estandes de saúde 
e assistência social já eram ex
tensas. Teve teste de diabetes, 
medição de pressão arterial, 
orientações sobre saúde bu- 
cal, explicações sobre como 
combater o mosquito da den
gue, fotos para documentos 
e consultas com advogados. 
Os funcionários do departa
mento de Educação fizeram 
inúmeras atividades com as 
crianças. A preferida foi a pin
tura de rosto.

Uma praça de alimentação 
foi montada pelos voluntá
rios de associações de bairro

do município e pela comu
nidade católica. Tudo que foi 
arrecadado será revertido pa
ra entidades assistenciais de 
Barra Bonita.

SHOWS
A festa foi embalada por 

apresentações artísticas du
rante todo o dia. Foram 
montados dois palco. Em 
um palco um se apresenta
ram artistas de Barra Bonita. 
A academia Primeiro Movi
mento fez apresentações de 
balé e jazz. Teve também a 
banda gospel Ágape, Bruno 
Otávio & Rafael, banda In
terrupção, Ricardo Peraçoli e 
Oscar & Camilo.

No outro palco teve o 
show de Eros & Eron - os ser
tanejos animaram o público 
até mesmo embaixo de chuva 
com os sucessos 'Bompaka- 
ramba', 'Bate firme na garrafa' 
e interpretações de Elvis Pres- 
ley -  e de André & Matheus, 
que encerrou a festa com o 
show Falando de Amor. Os 
dois esquentaram a noite fria 
em Barra Bonita e ainda con
vidaram o prefeito para cantar 
sucessos de Tonico & Tinoco.

Cerca de 10 mil pessoas passaram pela Festa do Trabalhador, em Barra Bonita, na quinta-feira 1°

DIA DE COMPETIÇÃO Em Macatuba, o dia do trabalhador foi comemorado com uma 
programação esportiva, que incluiu basquete, futsal, corrida e vários torneios. No campo de bocha 
e malha do Centro de Lazer, os trabalhadores encontraram diversão e se abrigaram da chuva e do 
frio. Durante todo o dia teve disputa no truco, caxeta, malha e bocha.

C O M U N IC A D O  A O S  S O C IO S

Baile do Dia das Mães 
Show com Bee Cees Alive

Em virtude da grande procura por 
reserva de mesas para o Baile do Dia das 

Mães, a Diretoria do CLUBE ESPORTIVO 
MARIMBONDO promoveu modificações 
do salão e disponibilizou mais oito mesas 
de oito lugares (64 lugares ao todo).

Os sócios interessados poderão inscrever-se na Secretaria nos dias cinco(5) e seis(6) 
de maio, segunda e terça-feira, no horário comercial.

Será dada preferência a grupos fechados de oito (8) sócios, para que pessoas do 
mesmo núcleo de convivência não fiquem separadas.

Se as inscriçóes ultrapassarem as vagas oferecidas, será feito sorteio em condiçóes 
preestabelecidas que poderão ser consultadas desde já na Secretaria do C lube, ou pelo 
s itewww.clubemarim bondo.com.br —  —

C L U B E  E S P O R T IV O

http://www.clubemarimbondo.com.br


A G U D O S

D e olho no busão
Câmara de Vereadores de Agudos pede renovação da frota de ônibus circular 

gratuito; veículos estão em más condições de uso e andam superlotados

Da  Re d a ç ã o

O transporte circular gratui
to oferecido pelo prefeito José 
Carlos Octaviani (PMDB) foi 
o assunto principal na sessão 
legislativa da segunda-feira 28, 
em Agudos. Os vereadores di
zem que o veículo que realiza 
o transporte está em péssimas 
condições e que o ônibus cir
cula com capacidade acima da 
permitida. Os parlamentares 
pedem a renovação da frota.

O serviço de circular gra
tuito é oferecido à população 
desde 2001 e atualmente é fei
to por uma frota de oito veícu
los. Os ônibus circulam entre 
6h e 23h, por todos os bairros 
de Agudos. A compra dos ve
ículos está sendo investigada 
pelo Ministério Público. A sus
peita é que os ônibus tenham 
sido adquiridos com dinheiro 
destinado à Educação.

Para o aposentado Geraldo 
Chagas, que mora no Parque 
Pampulha, o ônibus gratuito 
é de grande utilidade. Ele dis
se que fez muita economia e 
que gostaria de ver melhoria 
no serviço, principalmente 
no período da manhã, quan
do há muitos passageiros e os 
veículos ficam superlotados. 
Dirce Andreassa, moradora no 
bairro Santa Angelina e usuá
ria do serviço, acredita que a

Ônibus que fazem o transporte coletivo de graça em Agudos rodam superlotados

prefeitura deveria cobrar pelo 
menos um preço simbólico 
pelo transporte. "Muitas pes
soas utilizam o ônibus só pa
ra passeio, tirando o lugar de 
quem precisa do ônibus para 
trabalhar ou estudar", diz.

Um dos parlamentares que 
cobra a renovação da frota é 
o vereador Auro Aparecido

Octaviani (PMDB), irmão do 
prefeito. Ele diz que o valor 
da manutenção dos ônibus é 
mais cara que uma parcela de 
um ônibus novo.

O presidente da Câmara, 
Nelson Ayub (PP), o Nelsi- 
nho, engrossa o coro de Auro 
Octaviani e lembra que já vem 
cobrando a troca dos veículos

s o l i d a r i e d a d e

Associação do Câncer completa 
11 anos de atividade em Agudos

Associação do Câncer com
pleta 11 anos de atividades em 
Agudos na segunda-feira 5. 
A entidade foi fundada em 5 
de maio de 1997. Atualmente 
a associação é presidida por 
Maria José Delázari Silveira, 
e conta com a ajuda de 38 
voluntários. O trabalho des
sas pessoas consiste em fazer 
visitas aos doentes e realizar 
eventos para angariar fundos. 
"A entidade e todo seu volun
tariado está de parabéns pelo 
auto compromisso de compe
tência e solidariedade que tem 
dedicado aos usuários", come
mora Maria José.

A entidade conta com sede 
própria, na avenida Odon Pes
soa de Albuquerque, e tem três 
funcionários, inclusive uma 
assistente social.

A associação mantém hoje 
ajuda à 116 pessoas portado-

M A C A T U B A

Agricultores recebem verba para trator
Macatuba acaba de 

confirmar a liberação de 
R$ 97,5 mil do governo fe
deral para a compra de um 
trator. O dinheiro foi libe
rado por meio de emenda 
do deputado federal Mil
ton Monti (PR). O equipa
mento vai para a Casa da 
Agricultura do município 
e ficará disponível para 
empréstimo para os pe
quenos agricultores. A ex
pectativa é de que a com
pra do equipamento seja 
realizada em 90 dias.

A engenheira agrônoma 
responsável pela Casa da 
Agricultura em Macatuba, 
Rita de Cássia Andrade, co
memorou a notícia. "É um 
ideal de muitos anos. Pode 
se dizer que é um sonho 
realizado", comentou. Se-

Trator vai movimentar implementos, como distribuidor de calcário

gundo ela, com a chegada do 
trator, os pequenos agriculto
res terão acesso a uma frota

totalmente mecanizada.
No ano passado o muni

cípio recebeu, também do

governo federal, repasse 
de quase R$ 100 mil para 
a compra de implementos 
agrícolas. Na época, o di
nheiro foi suficiente para a 
aquisição de equipamentos 
como terraceador, grade 
niveladora, arado e carreta 
distribuidora de calcário. 
Foram 11 itens ao todo. 
Segundo Rita de Cássia, 
os agricultores dispunham 
de todos os implementos 
necessários para a prepara
ção do solo, mas não tinha 
como movimentá-los. Era 
preciso emprestar o trator 
da prefeitura ou de outros 
proprietários rurais. Assim 
como os demais imple
mentos, o trator vai ficar 
a disposição dos agriculto
res de Macatuba para em
préstimo.

e a colocação de dois ônibus 
em circulação nos horários 
de maior movimento. "Esse é 
um projeto de grande alcance 
social e precisa de melhorias 
para continuar servindo bem 
e melhor a população de Agu
dos" justifica Nelsinho. O pre
feito Octaviani (PMDB) não 
quis comentar o assunto.

Funcionários e voluntários da Associação do Câncer comemoram 11 anos da entidade

ras de câncer. Os doentes são alimentação com leite, frutas e feitura e organiza eventos para 
assistidos com remédios, ces- legumes, por exemplo. A enti- arrecadar fundos, além da tra
tas básicas e têm reforço na dade recebe subvenção da pre- dicional campanha do leite.

t e r ç a -f e i r a

FACILPA
A catraca da Facilpa (Fei

ra Agropecuária, Comercial e 
Industrial de Lençóis Paulis
ta) registrou um público de 
14,8 mil pessoas na última 
sexta-feira 25, com entrada 
de graça. No palco, os lenço- 
enses André & Matheus co
mandaram um grande show 
e o lançamento do CD 'Fa
lando de Amor' Na quinta- 
feira 24, os sertanejos Victor 
& Léo abriram a feira com 
um público abaixo do es
perado. Segundo dados dos 
organizadores da festa, a du-

pla teve 12 mil pagantes. 

150 ANOS
Cerca de oito mil pesso

as compareceram à avenida 
Padre Salústio Rodrigues Ma
chado na manhã do sábado 
26 para acompanhar o desfile 
cívico em comemoração aos 
150 anos de Lençóis Paulista. 
O aniversário da cidade foi 
dia 28 de abril. Os carros ale
góricos e figurinos dos passis
tas e estudantes representa
ram tudo que não pode faltar 
numa festa de aniversário. Até 
o bolo esteve na avenida.

q u i n t a -f e i r a

r o d e io
Na segunda-feira 28 

também teve a final do Ro
deio em Cavalos, atração 
que voltou a fazer parte da 
grade Facilpa. Trinta e cinco 
peões entraram na disputa. 
Fabiano Conceição, de Pira
cicaba se deu bem e faturou 
primeiro lugar, com 263 
pontos. O prêmio foi uma 
moto zero quilômetro. Em 
segundo lugar ficou Carlos 
Roberto da Silva, de Avaré, 
que marcou 245 pontos e 
ganhou R$ 2 mil. No ter
ceiro lugar ficou Silvio Bri
to, de Cerquinho, com 244 
pontos e faturou R$ 1,5 
mil. Em quarto lugar ficou 
João Batista Ribeiro, de Ja- 
boticabal, com 242 pontos 
e prêmio de R$ 1mil. Lucia- 
no Henrique Francisco, de 
Uchoa ficou com o quinto 
lugar e prêmio de R$ 700.

FACILPA
A festa de aniversário 

pelos 150 anos de Len
çóis Paulista continuou no 
recinto da Facilpa com a 
realização de uma missa. 
Depois da celebração, que 
reuniu no mesmo altar to
dos os padres do municí
pio, teve show de fogos de 
artifício e distribuição de 
bolo. Uma grande mesa foi 
montada dentro da arena e 
as pessoas fizeram fila para 
pegar seu pedaço. O bolo 
foi doado pelas Lojas Sil
va. Segundo o presidente 
da feira, Benedito Martins, 
passaram pelo recinto José 
Oliveira Prado durante to
da a segunda feira mais de 
30 mil pessoas, público re
corde. Desse total, ele acre
dita que aproximadamente 
cinco mil pessoas tenham 
acompanhado a missa.

INSS
A construção de uma no

va agência para o INSS (Insti
tuto Nacional de Seguridade 
Social) em Lençóis Paulista 
começou oficialmente na 
terça-feira 29. Para marcar a 
data, teve cerimônia na área 
da nova sede, com a presen
ça do prefeito José Antonio 
Marise (PSDB), de diretores 
de sua equipe de governo, 
dos vereadores Ailton Tipó 
Laurindo (PV), Manoel dos 
Santos Silva (PSDB), o Ma- 
nezinho, Ismael Assis Carlos 
(PSDB), o Formigão, e Clau- 
demir Rocha Mio (PR), o Tu- 
pã, e do gerente regional do 
INSS, Josué Lopes Moreira 
Filho. Lençóis vai ser a ter
ceira cidade da região onde 
o INSS terá sede própria. As 
outras são Bauru e Botucatu.

POLÍCIA
Jefferson Alexandre da 

Silva, 21 anos, morreu na ma
drugada de terça-feira 29, no 
Hospital de Base de Bauru, 
após ser atingido por várias 
facadas desferidas por um 
adolescente de 17 anos. O 
homicídio ocorreu num pes
queiro localizado na rodovia 
Comandante João Ribeiro 
de Barros, em Pederneiras, 
e foi motivado por ciúmes, 
segundo o delegado Márcio

José Alves. Os envolvidos no 
crime eram naturais de Len
çóis Paulista, mas há algum 
tempo haviam se estabeleci
do em Pederneiras.

MACATUBA
Funcionários das áreas 

de Educação, Saúde e As
sistência Social de Maca- 
tuba, e alunos do ensino 
médio da escola estadual 
Dr. Osmar Francisco da 
Conceição participaram do 
1° Fórum Municipal sobre 
Adolescência e Sexualidade, 
na terça-feira 29. O evento, 
que aconteceu no teatro 
municipal Renata Lycia dos 
Santos Ludovico, discutiu 
principalmente a gravidez 
na adolescência e o abuso 
sexual infantil.

a m a d o r
Mais uma vitória de 1 a 0 

do Expressinho/Pittoli sobre 
o Primavera/Millenium colo
cou a equipe na segunda fase 
da Copa Lençóis de Futebol 
Amador -  Troféu 150 anos. 
O jogo de volta aconteceu na 
manhã do domingo 27, no 
estádio José Zeferino Ribei
ro, em Alfredo Guedes. No 
primeiro jogo, realizado no 
dia 20 de abril, Expressinho 
também conseguiu a vitória 
por 1 a 0. Já o Monte Azul/ 
Porto de Areiópolis garantiu 
vaga na fase seguinte ao ven
cer nos pênaltis a representa
ção de União Primavera. O 
placar nos pênaltis foi 5 a 4. 
No tempo normal, o União 
Primavera venceu a partida 
por 3 a 2. No primeiro jogo, 
o Monte Azul/Porto havia 
vencido por 3 a 2.

AGUDOS
O Senar (Serviço Nacio

nal de Aprendizagem Rural) 
acaba de implantar o pro
grama Jovem Aprendiz em 
Agudos. As aulas começa
ram no dia 31de março e o 
programa atende 70 adoles
centes, com idade entre 14 
e 17 anos. As aulas do pro
grama são divididas em 23 
módulos. Ao todo são 600 
horas de curso, distribuídas 
em 150 dias. As aulas em 
Agudos vão até novembro. 
Os adolescentes têm direito 
a lanche e almoço.

LEGISLATIVO
Os vereadores da Câmara 

Municipal de Lençóis Pau
lista tiveram que apresentar 
um projeto de lei para regu
lamentar o reajuste salarial. 
Em março a prefeitura con
cedeu reajuste para os ser
vidores públicos. A Câmara 
fez o mesmo para parlamen
tares e funcionários, só que 
ao invés de instituir o rea
juste por meio de projeto de 
lei, fez por de resolução. O 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado) acusou que a medi
da era irregular. Na sessão 
de segunda-feira 28, o pro
jeto de lei que regulamenta 
reajuste de 5,5% para servi
dores do Legislativo e agen
tes políticos -  no caso os 
vereadores -  foi finalmente 
aprovado. A lei tem efeito 
retroativo a 31 de março.
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Fone: (14) 3263-7474
Av. Pe. Saiústío R. Machado, 934 - Lençóis Pta. 

www.carrolencois.com.br

Astra Sedan 
MILENIUM 1.8-2001 

Prata - Completo
C 180 - 2006-CLASSIC 

KOMPRESSOR 
G - Prata - Completo

Escorte Sw - GL1.8 4P 
2000 - G - Dourado 

Completo
Gol-G3 1.0 4P 

2004 - A - Branco 
Básico

Astra Sedan - GL 1.8 
2005 - A - Prata 

Completo
Gol G3 1.6 - 4P 

POWER T. FLEX - 2004 
Prata - Completo - Ar

Escort HOBBY 1.6 
1993-A-Vinho 

Básico
Golf1.6 MI4P 
2000 - Cinza 

Completo
Corsa Sedan - 1.0 
CLASSIC - 2004 

A - Branco 
Ar Condicionado

Meriva CD 1.8 
FLEX POWER - 2004 

Preto - Completo

Monza GL 2.0 - 4P 
1993-Azul 

Completo - Ar

NXR Bros 150- ESD 
2007 - Preto 

Partida Elétrica 
e Freio a Disco

Palio EDX1.0 - 4P 
1998-Vinho 

Vidro Trava Alarme
CG TITAN 150 KS 
2007 - G - Prata 

Básico

Saveiro - G3 1.8 
2000 - A 

Prata - Completo
Kombi -1600 STANDART 

(Escolar) - 2003 - G 
Branco -15 Lugares

CG-TITAN 150 KS 
2007 - G - Preta 

Básico
Astra Sedan - GL 1.8 

2003 - A -Branco 
Completo

Corsa Sedan - CLASSIC LIFE 1.0 
2005 - A - Branco - Básico

v e í c u l o s
VENDA

GOL POWER 1.6, ano

04, cor prata, Flex, 

com ar, direção, trava 

e alarme. Fone (14) 

3264-1000.

VENDE-SE GOL GERA
ÇÃO III, ano 00, bási

co. R$ 17.500,00. Fone 

(14) 3261-2779.

VENDE-SE GOL CL,

ano 91, 1.6, cor bran

co, R$ 7.500,00. Fone 

(14) 3261-2779.

VENDE-SE MONZA 
GL, 2.0, 4 portas, ano 

93, álcool, cor azul, 

completo. Fone (14) 

3263-7474.

VENDE-SE CHEVETTE,

86/87, cor doura

do, bom estado, R$ 

3.800,00. Tratar Rua 

Siqueira Campos, 141. 

Fone (14) 9726-9990, 

fala c/ Juraci.

2006-VERDE-FLEX-COMPLETO 
r$S0B CONSULTA

VEÍCULO anH I  cor IIcomb. OPCIONAIS 1
CORSA SEDAN 1.0 GM 1999 PRATA TRAVA/AIARME

CORSA WAGON 1.016V GM 2000 CINZA TRAVA/ALARME/LIMR/DESEMB.
ASTRA SEDAN 1.8 GM 2002 BRANCO COMPLETO/RODAS

CELTAl.O GM 2006 PRETO AR CONDICIONADO
CORSA GL 1.4 4P GM 1996 CINZA LIMP/DESEMB/TRAVA/ALARME
MONZA SLE 2.0 4P GM 1991 CINZA OH/VE/TE/ALARME
GOL POWER 1.6 VW 2004 PRATA AR/OH/TRAVA/ALARME
GOL 1.000 2P VW 1996 PRATA LIMP/DESEMB/ALARME
GOL1.0G4 2P VW 2006 CINZA LIMP/DESEMB
CLIO SEDAN 1.0 RENAULT 2003 PRATA VE/TE/ALARME
ASTRA SEDAN 2.0 GM 2002 PRETO COMPLETO/ROOAS

CLIO SEDAN ALIZE 1.6 RENAULT 2006 VERDE COMPLETO
GOL Ml PLUS VW 199Z VINHO LIMP/DESEMB

COMPRAMOS SEU CARRO MESMO FINANCIADO  
FAZEMOS TROCA COM TROCO

F.i 14.3264-1000
Veículos  Rua 13 de Maio, 1002 - Lençóis Paulista

VENDE-SE CELTA, 4

portas, cor preto, ano 
04. Fone(14) 3264

1222.

VENDE-SE CORSA 
WIND, cor branco, ano 

96. Fone (14) 3264

1222.

VENDE-SE GOL 1000,

cor branco, ano 93/94. 

Fone (14) 3264-1222.

VENDE-SE OMEGA,

ano 00, cor preto. Fone 

(14) 3264-1222.

VENDE-SE FUSCA, ano 

67, cor branco. Fone 

(14) 3264-1222.

VENDE-SE CELTA, 4

portas, ano 04, cor 

preto. Fone (14) 3264

1222.

VENDE-SE MONZA 
SLE, 2.0, ano 91, cor 

cinza, álcool. Fone (14) 

3264-1000.

VENDE-SE CELTA 1.0,

ano 06, cor preto, flex, 

ar condicionado. Fone 

(14) 3264-1000.

VENDE-SE OU TROCA 
VECTRA, ano 96, com

pleto, ótimo estado. 

Fone (14) 9794-9918.

VENDE-SE OU TROCA 
CHEVETTE, ano 87,

álcool, ótimo estado. 

Fone (14) 9794-9918.

VENDE-SE OU TROCA 
UNO MILLE EP, ano

96, cor azul metálico. 

Fone (14) 9794-9918.

VENDE-SE VERONA,

Lx, 1.8, ano 92, ori

ginal, álcool, motor 

novo. Fone (14) 9785

0358.

VENDE-SE KADET, ano

92, vidro, trava, alar

me, som, rodas. Fone

(14) 9718-5461 ou 

(14) 3263-2534.

VENDE-SE ESCORT 
HOBBY, 1.6, ano

93, álcool, cor vinho, 

completo. Fone (14)

3263-7474.

VENDE-SE CORSA 
PRATA ANO 97 trava, 

alarme e ar quente valor 

8.000,00 mais financia

mento, tratar fone: 3264

5848 ou 91353379 com 

Cristiano.

L U B R E m n
Veículos

Lençóis Paulista
[14] 3264-1222 

Bauru
[14] 3214-4888

VEICULO
ASTRAHATCH 2.0 

ASTRA SEDAN GL1.8 
ASTRA SEDAN C0NE0RT1.8 

CORSA WIND 
CORSA WIND

CORSA CLASSIC SUPER 1.0 
CELTA SPIRIT4P 

CELTA 2P 
CELTA 4P 

VECTRA 2.0 
VECTRA 2.0 

VECTRA CD 2.2

A Lubrema e a 
parabeniza 

Lençóis Paulista 
pelos seus 

150 anos

COR ANO

lELEX 
MONZAGLS 
ZAEIRA2.0 

ZAEIRAELEGANCE 
NOVO CORSA HATCH-4P 

CROSS EOX-1.6 ELEX 
ESCORT GUIA-ÁLCOOL 

GOL
G0LGIV2P 

G0LGIV4P1.0 
E0X1.0 4P 

PARATI G4 4P ELEX 
EIESTA1.0 2P 

VERSAILLES 2.0 GUIA 4P 
PALIO WEKEND 1 .616V4P 

PALIO ELX1.0 4P 
PEUGEOT 206 4P 1.0 

PICASSO GX 
NX150

JETSKY +  CARRETA 
AUDI A 3 1.8 

EIT
EUSCA

G0L1.016V4P 
HONDA CIVIC

ESCORT XR3 CONVERSÍVEL

2003 
2002 
2005 
1996 
1996
2005 
200Z
2004
2004 
2003
2006 
2003
2003 

2004/04 
1995/96
2001

200Z/08
2006
2006
198Z

1993/94
2006
200Z
200Z
2006

199Z/98
1995
199Z
2008
2006

2002/03
1992/92
1995/95
2002
2005 
196Z 
1998
2004 
1993

CINZA
BRANCO
PRETO

CINZA
PRATA
PRATA
PRETO
PRATA

CINZA ARGUS 
PRETO 
PRATA

PRATA
PRATA
PRETO
PRATA
AZUL

CINZA
PRATA
PRATA
PRETO
PRETO
VERDE
PRETO
PRETO
PRATA

AZUL
CINZA

PRETO
AZUL

Av. Papa João Paulo II, 49 
F.: 14.3264-1222 - Lençóis Paulista

VENDO CORSA 
BRANCO 2001 -

45.000KM original, 

gasolina, pára-choque 

branco, sendo 

8.000,00 + finc. parce

la vlr 335,00 - entrar 

em contato fone 

97013173.

VENDE-SE GOL, cor

prata, ano 96, 1.6, R$

13.800.00. Fone (14) 

3261-2779.

VENDE-SE AUDI A3,

1.8, 4 portas, ano 00, 

R$ 37.000,00. Fone 

(14) 3261-2779.

VENDE-SE ESCORTE
SW , ano 98, ar mais 

direção hidráulica, R$

15.500.00. Fone (14) 

3261-2779.

VENDE-SE MONZA SL 
EFI, ano 93, cor cinza. 

Fone (14) 3264-3033.

VENDE-SE OMEGA
CD, ano 03, cor cinza. 

Fone (14) 3264-3033.

VENDE-SE FIESTA, ano

00, cor branco. Fone 

(14) 3264-3033.

VENDE-SE OU TRO
CA POR MOTO OU 
CARRO de menor 

valor, Parati, ano 84, 

cor cinza.Tratar Rua 

Argemiro Paccola, 749, 

João Paccola. Fone (14) 

9708-0165.

VENDO GOL CL 1.6
Álcool original cor cinza 

impecável - Fone (14) 

3264 3344.

RESTADRACÃO • CONSERTO • REFORMA 
Alto Falantes • Cornetas • Iweeter

I D U S U M ^ ^  

nill EM i MESES lE lUMIEIU
AV. PREI. JACDMO N. PACCOIA, 332 * PO. ROHDQN * LENÇÓIS PIA. 

[ONE: 14 3263 06S9-974/2245

VENDE-SE TRATOR C/ 
BERÇO, trator MF 283, 

4x4, ano 05 c/ 2000 

hs. Fone (14) 8123

9969.

VENDE-SE, 1.8, 
SPORT, ano 06, Flex, 

completo. Fone (14) 

9723-9515.

VENDE-SE GOL, ano

83, álcool, motor novo, 

com alarme. Fone (14) 

9794-7591.

VENDE-SE OU TROCA 
POR CARRO de menor 

valor, Fox ano 06, cor 

preto, 4 portas, 27.000 

Km. Fone (14) 3263

3185 ou (14) 9775

1230.

VENDE-SE QUADRI- 
CICLO, marca Fox - 

ABLX, 100 cilindradas, 

semi-novo, cor ama

relo, bom estado de 

conservação. Fone (14) 

9711-1717.

VENDE-SE GOL CLI
ANO 95, branco, mo

tor 1.6, álcool original. 

Tratar no fone : 8139

5230.

CORSA CLASSIC 2007 
MOTOR 1.0 FLEX,

com ar quente, trava, 

alarme, preto. R$ 

6.165,00 + financia

mento. Fone: 8144

6195 ou 3263-1287.

SAVEIRO G4 1.6 
SUPER SURF 2006

PRETA TOP DE LINHA, 

COMPLETISSIMA - 

AR,DIREÇÃO,TRIO 

ELÉTRICO, COU

RO, RODAS, ETC. 
R$34.900,00 TRATAR 

9711-1826.

VENDE-SE UM CELTA 
LIFE 1.0 cor preta Flex 

c/ quilometragem 

4678, com insu- 

film basico 2 portas 

Valor R$24.300,00 

tratar pelo telefone 

1432983059 KM 4678.

AUTO MECihÊCA - RETÍRCA DE MOTORES

- Retifica e 
Montagem 
de motores

- Auto Pecos

Serviços de
monutençõo
mecânico

Serviços de 
usínagem

FONE:

3263- 1535
FAK;

3264- 3961
n. Prudente de Moraes, 206 
Vila Eden - Lençóis Paulista

AUDI A31.S 2DD3 AZUL GAS CDMPLETA
CIVIC EXMECANICD 2DDI CHAMPAGNE GAS CDMPLETD/RDDA
SCENIC EXP.I.GIGV 2DD4 PRETA GAS CDMPLETA

EDCUSI.S 2DDI GRANCU GAS CDMPLETD
EDCUS SEDAN 2.D 2DD2 PRATA GAS CDMPLETD

GDLEI.G4P 2DD2 PRATA GAS CDMPLETD/RDDA
GDLEI.GGENERATIDN4P 2DD3 AZUL GAS CDMPLETD/RDDA

PGLG HACTHI.G4P 2DD3 PRETU GAS CDMPLETD /RDDA
CGRSA SEDAN CLASSIC 2DD5 AZUL GAS TRAVA/ALARME

ASTRA SEDAN CDNEGRT2.G 2DD5 GEGE ELEX CDMPLETD/RDDA
VECTRA CD 2.D IGV I3G7 GRANCU GAS CDMPLETD/CDURDD/TETD
VECTRA GLS 2.2 2DDD AZUL GAS CDMPLETD C/AR DIGITAL

VECTRA ELITTE2.D SV 2DD5 CINZA GAS AUT./CDURD/AIRGAG/AGS
ZAEIRACD2.D 2DDI PRETU GAS TETD/RDDA/CDURD/TDP

U T  1 L
f1 A  T R  1 a S

EIDRIND EURGÃD IGGG GRANCA GAS
MDNTANASPDRTI.S 2DD5 PRETA ELEX CDMPLETA
GLAZERDLX4.3 VG IGG7 CINZA GAS CDMPLETA
GLAZERDLX2.2 2DDD PRATA CUNVERT CDMPLETA

RANGER XLT2.STDUPLA 4X2 2DD2 PRATA DIESEL CDMPLETA
RANGER XLS2.STDUPLA4X4 2DD4 PRETA DIESEL STDRM4X4/ CDMPLETA/RDDA
RANGER XLT2.STDUPLA4X4 2DD5 PRETA DIESEL CDMPLETA

EIDDDXLTTURGD MWM I3G5 CINZA DIESEL CDMPLETA
EIDDDXLTURGDMAXIDN I3G7 VINHU DIESEL CDMPLETA
S-IDCAG STENDIDA2.2 I3G7 GRANCA CDNVERT CDMPLETA
S-ID CAG SIMPLES 2.4 2DDI PRATA CDNVERT CDMPLETA/EUIPADA

S-IDCAG SIMPLES 2.ST4X4 2DDD GRANCA DIESES DIR./RDDA/EDNA/EQUIPADA
S-IDDLX2.STDUPLA4X4 2DDI PRETA DIESEL CDMPLETA
S-IDDLX2.STDUPLA4X4 2DD3 PRATA DIESEL CDMPLETA

S-ID EXECUTIVE2.STDUPLA4X4 2DD4 PRATA DIESEL CDMPLETA/CDURD/RDDA IG"
D2DDELUXE MAXIDN I3G2 VINHU DIESEL CARRDC.de MADEIRA

E25DXLL 2DDD CINZA DIESEL TDDDSDPCIDNAISXLT/EQUIP.
E25DXL 2DDD CINZA DIESEL CDMPLETA

Fotos m otos/veículos/píck íps: 
no w w .bcar.com .br 

Consulte Condições  
ESPECIA IS  de 

Financiam ento

VENDO S10 99/00

4X4 TURBO DIESEL 

cabine dubla, com 

pleta, cor prata, se

gundo dono.

VENDE-SE TIGRA 

98/99 completíssimo 

em excelente estado. 

2 ° dono R$ 22900,00 

Falar com Giancarlo - 

91041707.

VENDO OU TROCO 

GOL GIII PLUS ANO 

2001 4 portas (Revi

sado e ótimo estado) 

por carro de maior 

valor. R$ 19.000,00.

- Contato: 3298

1865.

ESCORT 94 R$ 5.000 

+ 9X R$293 RODRIGO 

FONE: 3264-2025.

VENDO GOL 93,

álcool em excelen

te estado. Tratar: 

32633887

VENDE-SE VEÍCULO 

CORSA HATCH ANO

98, 4 portas, verde 

azulado, gasolina em 

ótimo estado. preço 

de ocasião.

VENDO GOL 1992 

1.6 ALC. VIDROS 

ELÉTRICOS, TRAVAS 

ELÉTRICAS E ALARME. 

9602-8261/3264- 

1574

O ECO

Instalação de alarmes, travas, vidros elétricos, insuifiim, faróis 
som automotivo, ianternas, spooier, neon em barras e 

muito maisl

ÍALARME P/ CARRO POMmONi

MODELO A N O COR OPCIONAIS MODELO A N O COR
CORSA CLASSIC LIFE 2005 BRANCA ESCORT GL 1.6 1998 BRANCO

MONZA SL EFI 1993 CINZA ESCORT 1.6 GL 1996 PRATAZAFIRAELEGANCE 2005 PRATA FLEX UNO MILLE EP 1996 VERMELHAASTRA ELEGANCE 
ASTRA SEDAN

2005
2003

BEGE
AZUL

AR BAIG-RODA-AR Dl UNO MILLE EP 1997 CINZA
MERIVA JOY 2007 PRATA FLEX SIENAFIRE FLEX 2008 PRATA
MERIVA JOY 2007 PRATA FLEX PALIO WEEKEND 2000 BRANCA
OMEGACD 2003 CINZA PALIO WEEKEND ELX 2002 CINZA

S-10 2.2 DUPLA 1997 PRATA DIREÇÃO-AR-TRAVA PALIO WEKEND 1999 VERDEGOL 1.0 2006 PRETO TRAVA-ALARME PICASSO EX 2001 PRATAGOL 16V POWER 
GOL HIGHWAY

2002
2002

PRATA
PRATA

COMPLETO CIVIC LX 1998 PRATA
FIESTA 2000 BRANCO CB-500 2002 PRETA
FIESTA 1995 VERDE TORNADO XR 250 2007 VERMELHA

ESCORT 1.8 GL 1995 BEGE M.BENZ 1113 1978 AZUL

FAZEMOS TROCA 
COM TROCO

FINANCIAMOS CARROS ATE 
100% E A  PRIMEIRA 

PARCELA PARA 60 DIAS

CARROS ACIMA.DO ANO 1993 
FAZEMOS ATE 48 MESES

REFJNANCIAMOS SEU 
PROPRIO VEICULO A 

PARTIR DO ANO 1994

OPCIONAIS
COMPLETO

COMPLETA-AR

FINANCIAMOS .  
K0M6I-VANS E CAMINHAO

F o n e s :3 2 6 4 -3 9 6 8  e 3 2 6 4 -3 0 3 3
Av. Papa Jo ão  Paulo II (ao lado do Auto Posto Leão) - Lençóis Paulista

http://www.carrolencois.com.br


PAGAN MOTOS
C O M P R A  - V E N D A  - T R O C A  - F IN A N C IA

Mod 2008 - Motos 0 Km
- Sem i Novas
- Financiam ento
- Sem  entrada
- 48 m eses fixos

GRÁTIS 2 CAPACETES
RUA PEDRO NATALIO  LORENZETTI, N° 112 - LENÇÓIS PAULISTA

Fone: (14) 3264-4345

M O T O C IC L E T A S
VENDA

COM PRAMOS SUA 

MOTO usada em bom 

estado. Pagamos o me

lhor preço à vista. Fone 

(14) 3264-4345.

FALCON, ano 00, cor 

vermelha. Fone (14) 

3263-3466.

TITAN, ESD, 150, ano 

06. Fone (14) 3264

4345.

TITAN, 150, ano 06, 

com partida elétrica, 

cor preta. Fone (14) 

3263-3466.

TITAN, 125, ano 04, 

cor preta. Fone (14) 

3263-2610.

BIZ ANO 03 e 05. Fone 

(14) 3264-4345.

TITAN, 150, ano 04. 

Fone (14) 3264-4345.

TITAN, 150, Ks, ano 

05, vermelha. Fone 

(14) 3263-3466.

TWISTER, ANO 05. Fo

ne (14) 3264-4345.

HONDA BIZ, 100, ano 

04, cor azul. Fone (14)

3263- 2610.

POP 100, ano 07. Fone 

(14) 3264-4345.

VENDE-SE FAN 125,

ano 05. Fone (14)

3264- 4345.

VENDE-SE TITAN, ano 

99, cor azul metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN 125,

ano 04. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE FAN 125,

ano 04. Fone (14) 

3264-4345.

VENDE-SE TITAN, ano 

02, cor vermelha. Fone 

(14) 326-2610.

VENDE-SE TITAN, ano

99, cor Verde metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN, ano 

98, cor verde. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN

KS, ano 01, cor verde 

metálico. Fone (14) 

3263-3466.

VENDE-SE BIZ KS, ano

02, cor verde metálico. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN ES,

ano 04, cor verde. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE TITAN KS,

ano 03, cor prata.Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE TITAN 150

KS, ano 06, cor azul. 

Fone (14) 3263-2610.

VENDE-SE TITAN ES,

ano 05, cor azul. Fone 

(14) 3263-2610.

VENDE-SE XLX 250, 

cor preta, para trilha. 

Fone (14) 3263-3466.

VENDE-SE TITAN 150,

Ks, ano 05, cor verme- 

lha.R$ 4.600,00. Fone 

(14) 3263-3466.

VENDE-SE CG 125 ES,

ano 02, partida elétrica, 

freio a disco, ótimo 

estado de conservação. 

R$ 4.100,00. Fone (14) 

3263-5520 ou (14) 

9731-2420.

VENDE-SE CG TI- 

TAN 125, ano 96, R$

2.500.00. Fone (14) 

3261-2779.

VENDE-SE M IN I M O 

TO 125. A partir de R$

3.000. 00. Fone (14) 

3261-2779.

FARMACIA
POPULAR

F.: 14. 3263-1083
Rua XV de Novembro, 485 (em frente ao Banco Itaú)

COMPRO ROUPAS DE 
BEBÊ RECÉM-NASCIDO 

ATÉ NÚMERO 6 
EM BOM ESTADO

F.; 14. 3264-2291  
9694-8714

VENDE-SE OU TROCA 

POR MOTO OU CAR

RO de menor valor, 

Titan 150 KS, ano 04, 

cor preta. Tratar Rua 

Argemiro Paccola, 749, 

João Paccola. Fone (14) 

9708-0165.

VENDE-SE OU TROCA 

POR MOTO OU CAR

RO de menor valor, 

Honda N X  200. Tratar 

Rua Argemiro Paccola, 

749, João Paccola. Fone 

(14) 9708-0165.

R E S ID Ê N C IA S
VENDA

VENDE-SE CASA NO

VA COM 2 QUARTOS, 

sala, copa, cozinha, 

wc, lavanderia e gara

gem, João Paccola. R$ 

65.000,00. Fone (14) 

9692-9693.

VENDE-SE CASA,

Parque Elizabete, 2 dor

mitórios, sala, cozinha 

c/ azulejo, banheiro 

social com Box Blindex, 

lavanderia e garagem, 

fino acabamento. 

Obs Mobiliada. R$

45.000. 00 mais peque

no financiamento, pres

tação atual. R$ 170,00. 

Fone (14) 3263-1118.

VENDE-SE CASA, Jd

Açaí, 1 dormitório, sala, 

cozinha, banheiro e 

edícula nos fundos. R$

24.000. 00 mais finan

ciamento. Fone (14)

3263-1118.

VENDE-SE TERRENO, 

Jd Principe, Rua Luiz 

Vaz Pinto. Fone (14) 

9785-0358.

VENDE-SE CASA no

centro prédio com 15 

salas e banheiro. Fone 

(14) 3263-2105. (CRE- 

CI 41388).

VENDE-SE CHÁCARA

completa no São Judas. 

Fone (14) 3263-2105 

(CRECI 41388).

EXCURSÃO PARA

SÃO PAULO

PARAÍSO
DAS COMPRAS

TRATAR:
3 2 6 4 -7 9 1 9

ELIZA

9 7 0 2 -7 1 0 8
ARLINDO

CENTER CAR
VEÍCULOS

14 ANOS DE BONS 
NEGÓCIOS

ÍSoTÂfrlN̂ÂN-î  3263-53S4/3264-3439
RUA FORTUNATO ZILLO, 19 - LENÇÓIS PAULISTA

(ESQ. COM AVENIDA PAPA JOÃO PAULO, II)

VENDE-SE CASA, Jd 

Julio Ferrari, 2 dormi

tórios, sala, cozinha, 

banheiro. Fone (14) 

9783-6679. Falar c/ 

Alexandre.

VENDE-SE TERRENO 

JD. JOÃO PACCOLA,

lado alto, parte mura

do. Fone (14) 9692

9693.

VENDE-SE TERRENO,

Jd Monte Azul, bem 

localizado. Fone (14) 

9794-7591.

VENDE-SE EDÍCULA,

jardim América, espa

çoso com piscina. Fone 

(14) 9794-7591.

VENDE-SE TERRENO, 

Jd Itamaraty, 400 

metros quadrados. R$ 

22.000,00. Fone (14) 

3264-4151. (CRECI 

76074)

VENDE-SE CASA, Par

que Antártica, 3 dor

mitórios (1 suíte), sala, 

sala de jantar, copa, 

cozinha, churrasqueira, 

piscina, garagem p/ 2 

carros, R$ 170.000,00. 

Fone (14) 3264-4151 

(CRECI 76074).

VENDE-SE CASA, Jd

Ipê, 3 dormitórios (1 

suíte), 3 salas, churras

queira, garagem p/ 4 

carros. Excelente opor

tunidade. Fone (14) 

3264-4151. (CRECI 

76074).

ALUGO SALAS p/ área 

da saúde no centro. Fo

ne - 32630728 hc.

VENDO UM TERRE

NO JD MARIA LUIZA 

VALOR R$22.000,00 

OU 10.000,00 + 

PARCELAMENTO TEL: 

9104.2347

ALUGA-SE EDICULA

para festas em geral, 

com piscina. tratar 

8119-5518

ALUGA-SE SALA C/ 

66M2 POSTO CHAPA- 

DÃO, ROD. MARECHAL 

RON KM 308, FONE: 

3263-1216.

VENDE-SE LOJA DE 

LINGERIE e confecções 

em geral ( D'clare) 

Falar com Márcia, 

aceito troca no valor. 

fone: 3264-2418 ou 

97840853

VENDE-SE LOJA COM 

PLETA de artigos e 

decoração para festas 

infantis. Excelente 

oportunidade p/ in

vestimento em Dois 

Córregos. Informações: 

14-36423000

ALUGA-SE EDÍCULA

com piscina fone: (14) 

3263-4698

VENDO TERRENO no

Village - Avenida dos 

Estudantes - com muro 

e calçada - Fones 3264 

1333 / 9799 9719.

SALA ED LUIZ PACCO- 

LA, galinha morta!!!! 

R$12000,00 em 12 x. 

Linda, gesso, blindex, 

ar cond, alugada, com 

escritura, vista pra rua 

15. F: 32645249

VENDO UM A CASA 

EM AGUDOS próximo 

ao centro com seis cô

modos garagem mais 

edícula toda murada 

tratar : (14) 3262-3637

VENDO 2 SALAS CO

MERCIAL no edifício 

Luiz Pacolla preço 

10,000,00 cada falar 

com EZIO 14-9112

3064 ou 14 3844-1001

SALA ED LUIZ PACCO- 

LA, linda, gesso, blin- 

dex, ar cond, alugada, 

com escritura, aceito 

carro, moto, terreno ou 

parcelo em 10 meses. 

Fone:3264.5249

NEGOCIAÇÕES DE 

IMÓVEIS: Casas - Ita- 

maraty, Centro, Baccili, 

Capoani, Ubirama, 

Monte Azul e outros. 

Fone: 8144-6195 ou 

3263-1287.

ABRA EM DOIS CÓR

REGOS sua própria 

Loja de Decoração de 

festas infantis!Vende- 

se loja completa!Com 

treinamento inicial! 

Pgto facilitado!! 14

36423000!!!

EXCURSÃO PARA SÃO 

PAULO (Compras) 

07/05 e 10/05. Tratar 

fone: 3264-7919 / 

9794-7639 com Eliza 

ou 3263-6938 / 9702

7108 com Arlindo.

APLICA-SE HERBICIDA 

MATA MATO, em ter

renos e quintais. Fone 

(14) 9127-0004.

PROMOÇÃO FESTA 

PRONTA - SALÃO P/ 

300 PESSOAS,DJ,SOM 

E ILUMINAÇÃO APE

NAS R$799,00 NA 

DMP PRODUÇÕES NO 

PAULISTA SHOPPING. 

TLS-3264-2757/9711- 

1826.

FAMILIA MAGANHA

Experiência e Profissio

nalismo Músicas para 

seu evento. Casamen

tos, Aniversários, Ho

menagens, Formaturas. 

CONTATO-MICHELI 

3264-3203 MARCOS 

9728-5747.

"M ORAN GO DO PAN

TANAL" ISCA PARA 

PACU. ÓTIMO PREÇO! 

R.VIRGILIO ENEI, 720 

JD.EUROPA, MACATU- 

BA, (14) 3268-1856 

CONTATO: LUIZ OU 

ANA (QUITANDA LUI- 

ZANA).

RESIDÊNCIAS
AP. RESIDENCIAL PAINERAS: R$ 32.000,00+finandamento. 3 Quartos, sala, cozinha, wc. 3“ andar.
PQ. ELIZABETE: R $45 .000,00 + pequeno financiamento, prestação anual R$ 170,00,2 dormit., sala, cozinha c/ azulejo, banheiro social box 
blindex, lavanderia e garagem, fino acabamento. Obs.: Mobiliada.
JD. AÇAÍ: R$ 24.000,00+financimaneto, 1 dormit., sala, cozinha e banheiro e edicula nos fundos.
CENTRO: Ampla residência em frente ao pronto socorro, com terreno de 800m^.
JD. MORUMBI: R$ 150.000,00,3 dormit., 1 suite, sala de jantar, sala de estar, edícula d  churrasqueira, garagem p/ 2 carros.
JD. UBIRAMA: R$ 110.000,00,3 dormit., sala visita, sala jantar, wc social, cozinha, garagem p/ 2 carros mais edicula d  churrasqueira. 
CENTRO: Rua Ignácio Anselmo esquina c/Virgílio Rocha, casa d  261 m̂ . Terreno d  1230m .̂
CENTRO: Rua X V  de Novembro - sala de visita, sala de tvc / estante em alvenaria, 1 dorm d  a/e, 1 suíte d  a/e, 1 dorm s/ a/e, sala de jantar (piso 
frio),cozinhac/a/epiagab. Fundos: lavand.churrasq, piscina. Área const. 180m^. Terreno 312m^. R$130.000,00 
CENTRO: Rua Dr. Antonio Tedescofrente Igreja Matriz, parte inf. amplo salão comercial c/wc. Parte superior 2dormitórios sendo 1 suite, 1 sala 
de tv, sala de estar c/sacada, wc social, cozinha ea/c piscina.
PQ. RONDON: 3 Dorm. (1 suite), sala visita, sala jantar, cozinha d  a/e, wc social, edicula d  churrasqueira, lavanderia e dispença d  wc, 
garagem p/2carros.
STA. CECÍLIA: R$ 100.000,00 - 2 Dorm., Sala, cozinha, wc social, fundos (1 suite, sala, cozinha e lavanderia).

TERRENOS
D. ITAMARATY: R$ 22.000,00 - 396m^. Lado de cima da rua com calçada e mureta prontos.
D. ITAMARATY: 2 terrenos juntos, murados com fundação para uma residência de 341m^.
JD. ITAPOÃ: 3 terrenos juntos, c/213m^ cada, sendo 2 de esquina

SÍTIOS
FARTURINHA: Sitio, 14 alqueires, com plantio de cana, no 2“ corte, energia e água.
SÃO JUDAS TADEU: R$ 85.000,00 casa d  2 dormitórios, 2wc, sala, cozinha mais varanda.
VIRGÍLIO ROCHA: 2,3 alqueires, excelente casa sede, casa caseiro, chiqueiro p/ criação de atê 200 porcos, 5 tanques p/ criação de peixes, rio 
Lençóis em toda sua extensão.
ROCINHA: 2,12 alqueires. Água, energia, pomar, rio lençóis. Ótimo acesso, cercas novas, mangueira d  Embarcador.
PRÓXIMA AO RIO CLARO: 3 alqueires d  casa sede, casa p/ caseiro, mangueira, pomar, açude natural, duas nascentes, pastagem, cercado. 
Excelente localização.

EDÍCULA
JD ITAMARATY: R$110.000,00 - 1 Dormitório com armário embutido; Ampla sala de estar; Cozinha com armários embutidos; WC Social com 
box blindex; Ampla lavanderia; Quiosque com churrasqueira, lavanda eW C  externo; Garagem para 2 carros com armários embutidos;

EMPRESA
Empresa especializada em limpeza geral e impermeabilização em obras, em engenharia civil com equipamentos e maquinas completas.

Rua 15 de Novembro, 753 Sala 4 - Galeria Beco Amarelo - Fone/Fax: (14) 3263-1118

EXCURSÃO PARA 

CAMBURIU, vários 

passeios, Brusque e Flo

rianópolis, com descida 

de trem e etc... Saída 

dia 11/01/09, chegada 

17/01/09. Parcelamos. 

Fone (14) 3264-9887.

VENDO YES COSM É

TICOS: PERFUMES, 

HIDRATANTES, SABO

NETES, MAQUIAGENS, 

ETC. PARA SENTIR 

AS FRAGRÃNCIAS, 

LIGUE: 32635691 OU 

81226742 FALAR COM 

GRAÇA.

VENDE-SE PISCINA 

DE FIBRA, mini bug, 

cama de casal, cama de 

solteiro, geladeira, CD 

para carro, TV. Fone 

(14) 9702-9538. Tratar 

com João.

VENDE-SE BANHO 

E TOSA, Baba Cão, 

completo mais carro, 

com 8 anos de ativida

de, ótima clientela. R$ 

28.000,00. Fone (14) 

9701-8992.

VENDE-SE TITULO do

Clube Esportivo Ma

rimbondo. Fone (14) 

9756-7451.

PROMOÇÃO FESTA 

PRONTA - SALÃO 

P/ 300 PESSOAS, DJ, 

SOM E ILUMINAÇÃO 

APENAS R$799,00 NA 

DMP PRODUÇÕES NO 

PAULISTA SHOPPING. 

TLS-3264-2757/9711- 

1826.

CHAVEIRO TATÁ
Qualidade pelo melhor preço.

3264-4049 
Chaves 9791-7066
Serviços
Chaves Codificadas

RUA XV DE NOVEMBRO 550A EM  FR EN T E  A CASAS BAHIA

DMP PRODUÇÕES

- DJ, SOM, ILUMINA

ÇÃO, SALÃO E ACES

SÓRIOS P/ FESTAS. 

PAGUE EM ATÉ 12X. 

PAULISTA SHOPPING. 

TLS-3264-2757/9711- 

1826 - www.dmppro- 

ducoes.com.br.

VENDE-SE PRODUTOS 

DE LIMPEZA, direto da 

fabrica (Super Limp) 

Ótimos preços e exce

lente prazo. Fone (14) 

9701-1493.

VENDE-SE M ESA C/

6 CADEIRAS, de ma

deira, sofá c/ 4 lugares 

mais 2 poltronas de 

madeira c/ almofadas e 

assentos separados. Fo

ne (14) 3263-1637.

VENDE-SE TOLDO 

DE 2X3M. Fone (14) 

3263-1637.

VENDE-SE BALCÃO DE 

VIDRO com 12 reparti

ções e 2 prateleiras de 

ferro. Fone (14) 3263

3407.

O ECO
Um Senhor |ornal

a q u i .

3269
3311
w w w . j o r n a l o e c o . c o m . b r

VENDE-SE
Casas e Terrenos: Diversos bairros 

Sítios e Chácaras: Várias

Compra-se:
Casas: de R$30mil, R$50mií com documentação 

em ordem
OUTRAS OPÇÕES FAVOR CONSULTAR

ROMEU SANCTIS - Creci: 41388

IDEB^Hna

"BANHO, TOSAeSAÇOeS'
Disk: 14.3264-9887

Rua Jorge Amado,53 - Cecap - Lençóis Paulista

m SERVIÇOS GERAIS 
EM PINTURA, 

FIBRA DE VIDRO 
ECONCERTO 
DE PISCINA

Fone/Fax: 14.3263-1816 -Cel.: 9143-1845
Av.Origenes Lessa,SS - Cecap - Lençóis Paulista

COLCHÃO QUEEN
ESPUMA D33 COM PILLOW

4 3 0 0
1 2

TOTAL A PRAZO R$ 576,00

CONJ. BOX CASAL
ESPUMA D45 - 138x188

9 0  o o
1 2

TOTAL A PRAZO R$ 1080,00

C o lc h õ e s  H e rva l
COLCHÃO CASAL
ESPUMA D33 COM PILLOW 

138x188

TOTAL A PRAZO R$ 456,00 *

COLCHÃO SOLTEIRO
ESPUMA D33 COM PILLOW 

88X188

TOTAL A PRAZO R$ 312,00 *

P O R T A L  D O S  C O L C H O E S
INVISTA EM SEU SONO E TENHA UM DIA PRODUTIVO, SEM CANSACO OU INDISPOSIÇÃO

R. Dr. Antonio Tedesco, 714 - F.: 14.3264-1838 - Lençóis Paulista

http://www.dmppro-ducoes.com.br
http://www.dmppro-ducoes.com.br
http://www.jornaloeco.com.br


VENDO VESTIDO DE 
NOIVA, usado ape

nas uma vez, ótimo 

estado e preço, mais 

barato que o aluguel. 

Fone 8127 3265 com 

Bete.

TAPEÇARIA, refor

ma de estofados em 

até 5X no cheque 

pré;desc. 20 %  à 

vista.O melhor preço 

da cidade,agende um 

orçamento e compro

ve!!! Cel. 97346211 

- Elton

VENDO PLAYSTA
TION 2 com memory 

card e 3 jogos, por 

550,00. Tratar fone: 

3263 5656.

bo r d a d o s  c o m 
pu t a d o r iza d o s

DIVERSOS. Trabalha

mos com rapidez e 

qualidade para melhor 

atendê-lo. Confira os 

nossos serviços!!!

VENDO JOGO DE 
LATERAIS DE PORTA
(acabamento interno 

preto), novo na em

balagem lacrada, para 

Opala Cupê 2 portas. 

Tratar com Alexandre 

- Fone 9702-9704

COMPRO BETONEI- 
RA USADA. 9602- 

8261/3264-1574

MEGA PROMOÇÃO 
MP3 SONY DE 1

GB R$69,00, MP4 

R$129,00, MP5 

R$299,00 OU EM ATÉ 

6X NO VISA NA LOJA 

DA DMP PRODUÇÕES 

NO PAULISTA SHOP- 

PING.TL-3264-2757

FESTA PRONTA - SA

LÃO, SOM, ILUMI

NAÇÃO E DJ APENAS 

R$799,00. PAGUE EM 

ATÉ 6X NO VISA NA 

DMP PRODUÇÕES NO 

PAULISTA SHOPPING. 

TLS-3264-2757 / 

9711-1826

VENDO DVD PLAYER 
AUTOMOTIVO sem

tela (CD, MP3, DVD, 

AM/FM ) c/ controle, 

Alarme Positron, M o

nitor LG 17" e Home 

Theater. Falar com Ti- 

raka 14-8132.9002.

ATENÇÃO: Materiais 

Construção Usados 

- Madeiras, telhas, 

forros de PVC, etc. +

1 porta de correr e 

vitrine de vidro tempe

rado. F: 97865951 ou 

32631287.

VENDE-SE LOCADORA
DE VÍDEOS. Contato 

pelo telefone 3264- 

4470/91639657 Falar 

com Rodrigo/Gislaine.

IN F O R M Á T IC A

HARD INFORMÁTICA
Instalação de Sistemas 

Operacionais, Jogos, 

Músicas, Defeitos e 

Mais Venham Conferir. 

R: Pará 10 Jd Cruzeiro 

Fone 3263-3052

VENDO INFORMÁTI
CA com os melhores 

preço do mercado! 

Asus - Acer - Lg - 

Sansung - Kingston 

- N-videa -A-bit - AMD 

Vale a pena conferir!! 

Fone:*81277100* 

Eduardo

CONSERTAMOS
COMPUTADORES

com Preços acessíveis e 

qualidade, atendemos 

a domicilio; entrar 

em Contato Pelos 

Fones: 32632410 ou 

Cel.91470827 Luis 

Fernando.

VENDE-SE COMPU
TADOR, Windows 95, 

completo e com esta

bilizador, R$ 300,00, 

monitor de 17P, 

modelo da Itautec,

R$ 40,00. Fone (14) 

9738-7982.

VENDO COMPUTA
DOR w-98 R$ 200.00 

TRATAR 3264-6654 

COM LEANDRO 9676

1427.

VENDO MULTIFUN
CIONAL HP C3180 R$

200,00 sem cartucho. 

VENDO CPU: K6-2 

500mhz 128mb hd 

8gb R$ 200,00 sem 

monitor. Fone: 3263

2719 ou 9121-2345.

VENDO COMPUTA
DOR AMD Atlhon XP 

1500/760 RAM/Moni- 

tor 17" S.P./HD 40GB/ 

Grav. e Leitor CD. e 1 

MONTAIN BIKE alumí

nio, shimano F: 8144

6195 ou 3263-1287.

DISK MEDICAMEN

TOS Entrega grátis. Fo

ne: (14) 3264-7226.

DISK FARMAIS 24h

Fone: 0800-160480.

DISK PIZZA entrega rá

pida. Fone: (14) 3264

1717. Pizzaria Hábil.

DISK MARMITEX - Fo

ne 3263-0052.

LIG ODONTOLOGIA -

24h para toda região. 

Fone (0xx14) 3263- 

3646/9133-8272.

SANTA GULA PIZZA- 

RIA. Forno a Lenha, 

pizzas e batatas rechea

das, delivery, sem taxa 

de entrega e temos 

bebidas. Fone (14) 

3263-5953.

_

VENDE-SE DIVERSOS 
TIPOS DE PEIXES, gan

so par sítio e fazenda, 

ótimo preço. Fones 

(14) 3263-1782 ou 

3278-6693.

Vende-se filhotes de 

Poodle Toy branco, 

Fêmeas e macho. infor

mações pelo telefone 

(14) 3263-2584. Falar 

com Nadir.

BRINQUEDOS
ANIVERSÁRIO DE CRIANÇA

■ Tobogã
• Castelo
• Piscina de Bolinha
• Touro Mec. Infantil (Bandido)
■ Máquina Aigodão Doce e Crepp
■ Tribogã
(14) 3263 -1485  

9791 -4488

l̂ aniflcadoraeConfeitaiiâ

Faça sua festa
300 Salgados 
200 doces 
5 kg bolo

R $ 7 2 ,5 0
Grátís 100 minN)9ngalinha8
R: Henrique Losinkas Alves, 554 -Cecap
DISK: 3264-3155

Atendimento 24h 
9702-3076 /  9724-8565

FONE: 3264-3029
Cartuíhos originais
Retarga de tarturhos de 
tintas e toner 's
Manutenção em impressoras

Aceitamos:
V IS A

R. ICNÁaO ANSELMO, 199 - Lenfóis Pta. 
em frente ao Magazine Ameritana

4PEI SHOPPATAS
dnno G TosaBanh  

HospGdagGm
R: 14. 3263-0346
R. Libero Badaro, 513 - Lençóis Pta.

NA COOPERELP-AN- 
GLO, princípios e va

lores humanos fazem 

parte do currículo 

escolar. Aproveite as 

últimas vagas e traga 

seus filhos para estu

dar em nossa Escola. 

Tel. 3263 2472.

FERNANDO ACESSÓ
RIOS, peças e acessó

rios p/ Carretas. Fone 

(14) 3263-5756.

SEJA UMA REVEN- 
DEDORA YES.Tratar 

na Av. Padre Salústio 

Rodrigues Machado, 

1151, fone (14) 3263

2404.

TERRA PLANAGEM,

areia fina e grossa, 

pedra e serviços ge

rais. Fone (14) 9713

9058.

ESPETINHOS ALEN
CAR - lingüiça caipira 

especial, promoção de 

espetinhos, somente 

R$ 0.75 cada. Faze

mos a festa pra você. 

Disk fone (14) 3264

2592.

SERVIÇOS DE FUNI- 
LARIA E PINTURA,

cobrimos todos os 

orçamentos. Tratar na 

Rua Felipe Camarão, 

85, Jd. Ubirama ou fo

ne (14) 3263-1884.

FUNILARIA E PINTU
RA EVENCAR, refor

me seu carro, pagto 

de 4 0 %  mais 12 par

celas iguais. Fone (14) 

8124-2674.

ADEFILP - Vendas de 

móveis usados para 

escritórios, armários, 

mesas, cadeiras (todas 

de inox), entre outros.

Inf: (14) 3264-9700 

ou em nossa entidade.

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL PREFEITURA/ 

INSS/CRI Atendemos 

toda a Região M.Feres 

Proj. CREA1039099 

R.José do Patrocínio, 

n° 991 Lençóis Pta. 14

3264-3365.

ILZA ca beleire ira ,
corte masculino, 

R$5.00, e feminino 

a partir de R$ 6.00, 

desfiado, R$ 7.00. Rua 

Procópio Ferreira, 559, 

Cecap, Fone (14) 8119

5702.

SEDUÇÃO LINGERIE.

Venha conferir nossas 

lindas lingeries, traba

lhamos também c/ 

confecção feminina e 

masculina, Lingeries 

sensuais, espartilhos e 

fantasias. Rua Ciro Fer

nandes, 543, Cecap.

ESCOVA INTELIGEN
TE, redução de volume, 

unhas artísticas, escova 

definitiva e hidratação 

profunda. Fone (14) 

3264-7874.

FAZEMOS GRAVAÇÃO
de DISCO DE VINIL 

PARA CD; Gravamos 

apenas a musica de Seu 

DVD de video Clipe, 

em CD. OBS: FAZEMOS 

COLETANEA DE MÚSI

CAS. CEL 91470827.

VENHA E CONHEÇA A 
MANEIRA MAIS FÁCIL
e natural para perder 

peso e ganhar massa. 

Nutriclub, Rua Cel. Joa

quim A. Martins, 1722, 

fone (14) 3264-7874.

FILADÉLFIA CON
FECÇÕES E ARMA
RINHOS, confecção 

masculina, feminina e 

armarinhos em geral 

venham conferir, e te

nha ótimo atendimen

to. Rua Orígenes Lessa, 

467, Cecap. Fone (14) 

3263-2763.

CLINICA DOS CALÇA
DOS, Artigo em couro, 

consertos de calçados 

em geral. Fone (14) 

3263-3366 ou (14) 

8113-4638. Falar c/ 

Junior. Temos Convenio 

com associação dos 

Servidores Públicos, CE- 

CON (associação dos 

advogados) Av Cruzeiro 

do Sul, 397, Cruzeiro.

TEM TUDO, ferramen

tas, materiais elétricos, 

artigos p/ pesca, 

brinquedos, presentes, 

plásticos em geral, ma

terial escolar, utilidades 

domesticas etc. Rua Dr 

Antonio Tedesco, 169, 

Lençóis Paulista. Fone 

(14) 3264-4374.

PANIFICADORA NA
TIVA. Aceitamos enco

mendas p/ festa, doces 

e salgados. Av Alfredo 

Oliveira Capucho, 295, 

Julio Ferrari. Fone (14) 

3263-2801.

ROTISSERIE EBENÉZER
aceitamos encomenda, 

Kit festa, frango reche

ado, costelão assado 

com recheio, bolos pa

ra festa em geral. Fone 

(14) 3263-0356.

MÁRCIA MODAS, a

loja do nosso amigo 

Melo, moda infantil, 

infanto juvenil, adulto, 

masculina e feminina. 

Rua Jose Pedro Ludo- 

vico, 360, Açaí I. Fone 

(14) 3264-8442.

blue  a n g el  tele-
MENSAGENS, mensa

gens fonadas, escritas 

(pergaminho, cartão 

e CD) e com carro de 

som, flores naturais e 

artificiais, cestas para 

todas as ocasiões e pre

sentes em geral. Rua Dr 

Antonio Tedesco, 859, 

Lençóis Paulista. Fone 

(14) 3263-0511.

AULAS PARTICULARES 
DE INFORMÁTICA,

faço montagem e ma

nutenção de computa

dores, redes cabeada e 

sem fio. Melhor preço 

da cidade. Fernando. 

Fone (14) 9736-0822.

MEGA HAIR técnica 

nó italiano 150,00 + o 

cabelo, e técnica quera- 

tina / micro link 350,00 

+ o cabelo, agende seu 

horário - Studio G Ca

belos 3264-7033.

CONSTRUTOR DE 
RESIDÊNCIAS com

material e mão de obra 

completa, construção 

como referencia e 

modelo, Rua Rogério 

Giacomini ao lado da 

Serralheria, n° 592. Fo

ne (14) 3263-4328 ou 

(14) 9751-2160.

EBENÉZER RESTAU
RANTE DA ERMELIN-
DA, comida caseira, 

marmitex, marmitex 

econômica, prato 

feito, prato econômi

co e comercial. Rua 

Argentina,178, Jd Na

ções. Fone (14) 3263

1896.

DRENAGEM LINFÁ- 
TICA, pacotes promo

cionais pós cirurgia! 

Fone (14) 9107-6010, 

Mônica Fuzzi.

PERSONAL HAIR MÔ
NICA FUZZI, escova, 

cortes, penteados, co

loração em geral. Fone 

(14) 9107-6010 ou 

(14) 3264-2553.

YES COSMÉTICOS:
PERFUMES, HIDRA- 

TANTES, MAQUIA

GENS, ETC. MÊS DE 

LANÇAMENTOS E 

PROMOÇÕES, COM 

PREÇO BAIXO E ÓTIMA 

QUALIDADE! LIGUE: 

32635691 - GRAÇA.

FAÇO ESCOVA E CHA
PINHA. 3263-0989.

SUPER LIMP PRODU
TOS DE LIMPEZA. En

trega em sua casa com 

preço e prazo especial. 

Fone (14) 9701-1493 

(Fabio), 8119-5867 

(Regiane). Temos cloro.

VENDE-SE PRODUTOS 
CAZO. Fone (14) 3263

2145 tratar com Bruna.

PINTURAS EM GERAL,

massa corrida, textura, 

grafiato, orçamento 

sem compromisso, te

mos tintas, Coral Acríli

ca, PVA, Látex 18 litros, 

pela metade do valor. 

Fone (14) 9738-7982.

FAÇO ESCOVA E CHA
PINHA. 3263-0989.

DOCE TERNURA MEN
SAGENS. Mensagens 

fonadas, pergaminhos, 

cd's, cestas e flores, 

loucuras de amor c/ 

personagens. Rua 

Aimorés, 164, Vila Ca- 

choeirinha. Fone (14) 

3263-5544.

DECORAÇÃO DE GES
SO, molduras em forros 

e paredes. Fone (14) 

3264-8642 ou (14) 

8114-8190.

TAPEÇARIA MARTI- 
NELLI, autos em geral, 

sofá e fabricação sob 

medida. Fone (14) 

3263-4844.

MÚSICAS PARA SEU 
CASAMENTO OU

ANIVERSARIO Experi

ência e Profissionalismo 

FAMILIA MAGANHA 

CONTATO-MICHELI 

3264-3203 / 9728

5747

M A R M O R A R IA

MÁRMORES,
GRANITOS, PIAS,

LAVATÓRIOS,
SOLEIRAS, 

TÚMULOS, ETC... F.: 14. 3263-2845
R u a  J o s é  d o  P a tro c ín io ,  1 0 6 0  

C e n tro  - L e n ç ó is  P a u lis ta

CURSO DE MEGA 
HAIR e venda de ca

belos naturais, ganhe 

dinheiro e atualize-se 

info.: 3264-7033 - r: 28 

de abril, 922.

AGROPESCA E CIA,

banho e tosa promoção 

especial de reabertura, 

banho medicinal gra

tuito e ainda buscamos 

na sua casa. Fone (14) 

3264-9887.

RAMBLAS. Livraria, 

papelaria e presentes. 

Rua XV de novembro, 

216, centro. Fone (14) 

3263-4969.

PROCURO EMPRE
GO para cuidar de 

pessoas idosas, tenho 

experiência. Fone (14) 

3263-3206 ou (14) 

9164-8546.

CASAMENTO SIM
PLES, sofisticado; musi

cas que traduzem seus 

sentimentos, várias op

ções instrumentais e/ou 

vocais. Fone (14) 3263

0065 falar com Vanessa 

a partir da 14:00 hs.

CANSAÇO, STRESS?

Faça massagens, aten

dimento em domicilio. 

Mônica Fuzzi. Fone 

(14) 3264-2553.

traba lh e  em  ca 
sa  ENVELOPANDO 
IMPRESSOS. Não é

venda. Ganhe até R$ 

1.200,00 de ajuda de 

custo. Informações Cai

xa Postal 23201 Goiâ

nia GO Cep 74663-970 

ou pelo site. www. 

produtor.marketingreal. 

com.br

TENHA ÓTIMO ganho 

trabalhando nas suas 

horas vagas responden

do cartas, interessados 

enviar selo para Rua 

Antonio Moreto, 243, 

resposta imediata. Fone 

(14) 3264-7752.

trabalh e  em  ca sa ,
e tenha excelentes 

lucros, a tcc esta recru

tando pessoas, basta 

ter 18 anos, confira: 

http://www.tcctra- 

balhoemcasa.com. 

br/?ref=sebastiaolepre.

ORAÇAO
Intercessão do Glorioso Mártir Santo Expedito nos 
recomende. Oh! meu Deus junto a Vossa bondade a 
fim de que com sua ajuda obtenhamos o que os nos
sos próprios méritos são impotentes ao alcançar, que 
assim seja. Glorioso Santo Expedito, honrado pelo 
reconhecimento daqueles que invocam a última hora 
e para negócios urgentes, nós vos suplicamos que ob
tenhamos da bondade misericordiosa de Deus por in- 
tercessão de Maria Imaculada “Data” a graça que com 
toda submissão solicitamos à  vontade Divina. (Pedir a 
graça). Oferece-se 1 Ave Maria, 1 Pai Nosso e 1 Glória 
ao Pai, por alcançar uma graça ofereço esta oração. Dia 
de Santo Expedito -  19 de abril.

YES COSMÉTICOS:
PERFUMES, HIDRA- 

TANTES, MAQUIA

GENS, ETC.MES DE 

LANÇAMENTOS E 

PROMOÇÕES, COM 

PREÇO BAIXO E ÓTIMA 

QUALIDADE! LIGUE: 

32635691 - GRAÇA.

CONTRATA-SE PRO
FISSIONAL DE VEN
DAS; Comunicativo 

e Dinâmico Salário + 

Comissão Interessados 

enviar C.V para R:Pedro 

Natalio Lorenzetti 160 

Centro L.P.

PRECISA-SE DE ASSIS
TENTE DE CABELEIREI
RA ( domine técnica de 

escova, química, corte), 

apresenta-se com currí

culo em mãos STUDIO 

G CABELOS 3264-7033

PROCURO EMPREGO 
DE SERVIÇOS GERAIS
ou de empregada do

mestica.

PROCURO EMPREGO
para cuidar de pessoas 

idosas tenho experiên

cia e referencia tratar 

fone 32642649 ou 

91268712 com Valdir.

traba lh e  em  casa ,
e tenha excelentes 

lucros, a tcc esta recru

tando pessoas, basta 

ter 18 anos, confira: 

http://www.tcctra- 

balhoemcasa.com. 

br/?ref=sebastiaolepre.

U T R I D O

Rações para 

vaca de Leite, 

boi de engorda, 

suínos, equinos, 

frangos e gaiinhas 

poedeiras 

fareio de miiho

sosjmo
Vil

"5so

SERRALHERIAPORTAL
P o rtõ e s B a s c u la n te s  re v e stid o s  

em  c h a p a s  e a lum ínio.

Fone/Fax (ia) 3264-43 1 3
Rua M arechal Dutra, n° 338 , 

Jd . Ubiram a - Le n çó is  Pau lista  - SP

NOSSA SENHORA APARECIDA 
QUERIDA MAE

Vós que nos amais e nos guiais todos os 
dias. Vós que sois a mais bela das mães a quem 
eu amo com todo o coração, eu VOS peço mais 
uma vez que me ajudes a alcançar essa graça, 
por mais dura que ela seja (pede-se a graça), 
sei que VÓS me ajudareis e me acompanhareis 
sempre, até a hora de minha morte. Amém!

(Reza-se 1 Pai Nosso e 1 Ave-Maria. 
Faz-se 3 dias seguidos esta oração, e então se 
alcançará a Graça solicitada, por mais difícil 
que ela seja).

Após alcançar a Graça, mandar imprimir 
um milheiro desta oração e distribuí-las.

http://www.tcctra-balhoemcasa.com
http://www.tcctra-balhoemcasa.com
http://www.tcctra-balhoemcasa.com
http://www.tcctra-balhoemcasa.com


m a is

TERÇAS 
QUINTAS 

SÁBADOS

O ECO
U m  s e n h o r  jo r n a l  

w w w .jo rn a lo e co .co m .b r

j u í z o  d e  d ir e it o  d a  c o m a r c a  d e  l e n ç o is  p a u l is t a /sp
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO JUDICIAL/SEÇÃO CÍVEL 

EDITAL d e  p r a ç a
A doutora Ana Lúcia Aíello Garcia, MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara desta cidade e Comarca de 
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ s a b e r  que, no próximo dia 28 de Maio de 2008, às 14:00 horas, à porta do Edifício do Fórum desta 
Comarca, sito na Av. Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Centro, será levado a público, pregão para a 
venda e arrematação, por preço não inferior da avaliação que é de R$ 4.400,00 (quatro mil, quatrocentos 
reais), nos autos da ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, n° 158/99, promo
vida por LORIVAL ZACHARIAS, CPF.012.769.568-00, contra WILSON CARLOS MULLER, CPF/ 
MF.334.462.378-87, residente e domiciliado na Rua Djalma de Oliveira Lima, n.209, Lençóis Paulista/SP., 
o seguinte bem penhorado consistente em: “A Parte ideal correspondente a 1/4 (um quarto) de 1/7 (um 
sétimo) de UM (1) imóvel residencial consistente em uma casa localizada na Rua Raul Gonçalves de 
Oliveira, n. 209, construída de tijolos e coberta de telhas, com nove (9) cômodos na parte de cima e três 
(3) cômodos na parte térrea e garagem aberta, piso cerâmico e tacos de madeira, paredes com pintura 
látex, os cômodos estão com forro de tábuas de madeira, com área total de 195,00 m2 de construção, em 
um terreno que mede 920,00m2, matricula n. 13.392 do CRI local, e cadastro municipal sob n. 1182-7”, 
avaliado em R$ 4.400,00 ( parte ideal correspondente a 1/4 de 1/7 ) em janeiro/2008”. O valor do bem 
acima descrito será atualizado por ocasião da praça. Doa autos não consta a existência de recurso ou causa 
pendente de julgamento. Caso não haja licitantes na praça acima, fica designado o próximo dia 09 de Junho 
de 2008, às 14:00 horas, para a segunda praça, cuja a arrematação caberá a quem maior lanço oferecer, não 
podendo a arrematação ser inferior ao valor da avaliação. Fica o executado qualificado acima, intimado da 
designação acima, por intermédio deste, caso não seja encontrada para intimação pessoal, por ocasião das 
diligências do oficial de justiça, E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar igno
rância, é expedido o presente edital que será afixado no local de costume deste Juízo e publicado na forma de 
Lei. Lençóis Paulista, 26 de Março de 2008. Eu, (a) Valdecila Castelhano da Silva, matr.307.878, escrevente, 
digitei. Eu (a) Tânia Luciano Moreira Bodo, matr. 803.051-4 escrivã, conferi e subscrevo.

Ana Lúcia Aiéllo Garcia,
Juíza de Direito.

CO M UN ICAÇAO  P R EV IA  A O S CO N FRO N TA N TES 
D E Q U EIM A  CO N TRO LAD A

A Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê, com sede no município de Lençóis Paulista, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 51.425.346/0001-72, neste ato representada pelo 
seu presidente, Sr. Dr. Hermínio Jacon, brasileiro, casado, advogado, agricultor, portador do RG n° 
7.145.010/ssp-sp e do CPF n° 049.024.838-15, vem respeitosamente, em cumprimento ao artigo 4°, 
inciso VI da Lei n° 10.547, de 02 de Maio de 2000, comunicar aos confrontantes dos imóveis rurais 
de propriedades de seus Associados bem como das áreas por eles arrendadas abaixo relacionados, 
ao sistema DER, DERSA ou seus Concessionários, às Empresas de Telecomunicações, de 
Distribuição de Energia Elétrica, a FERROBAN, bem como tantos quantos este comunicado vier a 
conhecer que no período de Abril a Dezembro de 2008 incluindo finais de semana a intenção de, 
entre 18:00 e 06:00 horas, empregar fogo para despalhamento da cana-de-açúcar, cultivada nos 
imóveis descritos. A técnica empregada será a de queima controlada utilizando-se de equipamentos 
e de manejo adequados.

n o m e p r o p r ie d a d e m u n ic íp io
JOSE AUGUSTO STABILE E OTS FAZ STA LUCIA 60-60-6060 AGUAS STA BARBARA
JOSE AUGUSTO STABILE E OTS FAZ STA LUCIA 60-60-6060 AGUAS STA BARBARA
JOSE AUGUSTO STABILE E OTS FAZ STA LUCIA 60-60-6060 AGUAS STA BARBARA
JOSE AUGUSTO STABILE E OTS FAZ STA LUCIA 60-60-6060 AGUAS STA BARBARA

a g r íc o l a  TATEZ LTDA Chacara Santa Lucia I e II ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Rancho SunerClar ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. N. S. Aparecida (MAGN) ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Atalaia ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Peabiru / Sitio Boa Vista (IPc) ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Ribeirão Preto ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Sto. Ant. do Matão ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Barreiro (JB) ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio cerrado ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Agua do cerrado ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Bom Retiro ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA chacara Santa Lucia I e II ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Santa Maria ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Quatro Vias ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Ribeirão Bonito ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Saltinho do Ant. Migué ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Saltinho (JFA) ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio São José (JG) ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio São Pedro ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Saltinho (JB) ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio São Joaquim ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA chacara Santa Lucia I e II ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Boa Vista (oL) ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio São Francisco ARANDU
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio São Geraldo AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Rio Bonito / Estância Santa Rita AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Estância Renata AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. São Pedro AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Paraiso AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Araçaí AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. São Pedro AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Santa Mathilde AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Jacutinga AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio N. S. Aparecida AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Maria carolina AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. São Pedro AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Nova Sião AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Barra do São João AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. São Francisco AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Santo Antonio AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Estância do Salto AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Retiro do Salto AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Estância Santa Terezinha AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. York AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. canaã AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Alvorada AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz Estrela AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Santa catarina AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz Estrela AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz Estrela AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Santa Ana AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Taquara Branca AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. HRPJ AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Estancia da Serra I e II AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Estancia da Serra I e II AVARE
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Estância Sossego CERQUEIRA CESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio São Sebastião CERQUEIRA CESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Santo Antonio cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Santa Terezinha (MR) cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Estância do Bem cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Rosário cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Jacutinga (JFS) cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Jacutinga (AFS) cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Rancho Alegre cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Santa Maria (JRM) cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Raio de Sol cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Santa catarina (AB) cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Vitória (oc) cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio São Paulo (JRM) cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio N. S. Aparecida (JRM) cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Santa Julia (cAM) cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio São José (JRM) cERQUEIRA cESAR
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio BM IARAS
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio São Judas Tadeu IARAS
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. São Francisco IARAS
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Sta. Terezinha - (M.T.V.T) Gl.3 IARAS
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Rio Bonito ITATINGA
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Estancia Dois Irmãos ITATINGA
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Mangueira Redonda (JRB) ITATINGA
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Estância do Lobo ITATINGA
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Rio Novo ITATINGA
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Macedonia ITATINGA
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Macedonia ITATINGA
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Sitio Santa Luzia ITATINGA
a g r íc o l a  TATEZ LTDA Faz. Mangueira Redonda (MAB) ITATINGA

P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  

d e  L e n ç ó i s  P a u l i s t a

p r e f e i t u r a  m u n i c i p a l  d e  l e n ç ó i s  p a u l i s t a

Leandro Orsi Brandi, Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, Es
tado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, em cumprimento 
ao disposto na alínea ‘a’ do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, torna público os seguintes 
atos oficiais:
Lei 3.838 de 29.04.2008......................  Autoriza abrir crédito especial no valor de R$
50.000,00 visando a transferência de recursos financeiros do Governo Federal para aquisição de 
equipamentos e material permanente para o Pronto Socorro Municipal.
Lei 3.839 de 29.04.2008......................Descaracteriza área de terra e autoriza o Executivo
Municipal a proceder alienação, por investidura, nos moldes do art. 86 da Lei Orgânica do Mu
nicípio e art. 17, §3° da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Lei 3.840 de 29.04.2008......................Dá nova redação ao artigo 2° da Lei Municipal n°
773 de 19 de abril de 1966 (Institui a Bandeira de Lençóis Paulista) e dá outras providências.
Decreto 103 de 29.04.2008.................. Abre, nos termos da Lei Municipal n° 3.838 de 29 de
abril de 2008, crédito especial no valor de R$ 50.000,00 para suprir com as despesas decorrentes 
da execução do convênio celebrado com o Ministério da Saúde visando a aquisição de equipa
mentos e materiais permanentes para o Pronto Socorro Municipal.
Decreto 104 de 29.04.2008....................Dispõe sobre desapropriação de área pertencente a
Osny Bernardes e Outros - Espólio de José Francisco Bernardes.
Portaria 265 de 29.04.2008............... Nomeia Luiz Carlos Dias para o cargo de Motorista.
Portaria 266 de 29.04.2008...............Autoriza a contratação temporária de até vinte Profes
sores de Educação Básica I e dez Professores de Educação Básica II, para desenvolvimento do 
Projeto de Reforço Educacional.
Portaria 267 de 30.04.2008................Nomeia Diego Martins Pereira para o cargo de Agente
Administrativo.
Portaria 268 de 30.04.2008.................. Nomeia Edson Luiz Godoy para o cargo de Mo
torista.
Portaria 269 de 30.04.2008................. Nomeia Andrea Teixeira de Carvalho Ferraz para o
cargo de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 270 de 30.04.2008................. Nomeia Maria Cristina Micadei para o cargo de Agen
te da Conservação e Limpeza.
Portaria 271 de 30.04.2008.................Nomeia Patrícia Ferreira dos Santos Luiz para o cargo
de Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 272 de 30.04.2008................. Nomeia Valquiria de Almeida Barros para o cargo de
Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 273 de 30.04.2008................. Nomeia Priscila Soares Damascena para o cargo de
Agente da Conservação e Limpeza.
Portaria 274 de 30.04.2008..................Nomeia Elis Fernanda da Silva para a função tempo
rária de Professor de Educação Básica I - Projeto de Reforço Educacional.
Portaria 275 de 30.04.2008.................Nomeia Márcia Elizabeth Vieira A. Mergulhão para
a função temporária de Professor de Educação Básica I -  Projeto de Reforço Educacional. 
Portaria 276 de 30.04.2008................. Nomeia Valéria Borante Galli para a função temporá
ria de Professor de Educação Básica I - Projeto de Reforço Educacional.
Portaria 277 de 30.04.2008................. Nomeia Dayse Lidiane Lula para a função temporária
de Professor de Educação Básica I -  Projeto de Reforço Educacional.
Portaria 278 de 30.04.2008................. Nomeia Floriana das Graças Cavalcanti para a função
temporária de Professor de Educação Básica II -  Projeto de Reforço Educacional.
Portaria 279 de 30.04.2008................. Nomeia Antonia Lucia Costa de Oliveira para a fun
ção temporária de Professor de Educação Básica I -  Projeto de Reforço Educacional.
Portaria 280 de 30.04.2008.................Nomeia Andrea Regina Carrit Coneglian Conti para a
função temporária de Professor de Educação Básica I - Projeto de Reforço Educacional. 
Portaria 281 de 30.04.2008..................Nomeia Angela Maria Bertolim Zanirato para a fun
ção temporária de Professor de Educação Básica I -  Projeto de Reforço Educacional.
Portaria 282 de 30.04.2008................. Nomeia Michele Ferreira Tenório para a função tem
porária de Professor de Educação Básica II - Projeto de Reforço Educacional.
Portaria 283 de 30.04.2008................. Designa Leandro Orsi Brandi para exercer cumulati
vamente o cargo de Diretor de Desenvolvimento Geração de Emprego e Renda, no período de 
2 a 31 de maio de 2008.
Portaria 284 de 30.04.2008.................Declara vago nos termos da Lei Municipal n° 3.660/06,
por motivo de aposentadoria, o cargo de Professor de Educação Infantil, anteriormente ocupado 
por Maria da Conceição Fernandes.
Portaria 285 de 30.04.2008......................Designa Luiz Eduardo Conti para exercer
cumulativamente o cargo de Diretor de Esportes e Recreação no período de 5 de maio a 3 
de junho de 2008.

Lençóis Paulista, 30 de abril de 2008.

Leandro Orsi Brandi 
Diretor Administrativo

Publicado no jornal O Eco, no dia 3 de Maio de 2008. Na página B6. Valor da publicação R$ 288,14.

http://www.jornaloeco.com.br
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Textos supercurtos são a base dos microblogs, que trazem notícias, expõem o dia-a-dia 

de internautas e viram febre na rede; Twitter ganha destaque e já tem 7% de brasileiros

d a n ie l a  a r r a is

O espaço é pequeno e a 
mensagem, concisa. A idéia é 
misturar informações curtas, 
como em textos de celular, 
pensamentos aleatórios, co
mo em blogs, e até uma dose 
de bate-papo, como em men
sageiros instantâneos. Dessa 
forma, ferramentas de micro- 
blogging, como Twitter e Po- 
wnce, conquistam interessa
dos em rapidez, informação e 
interatividade.

O Twitter (www.twitter. 
com), cujo limite de tama
nho para mensagens é de 140 
caracteres, é a ferramenta que 
tem conquistado cada vez mais 
usuários - em dezembro de 
2007, cerca de 1,2 milhão de 
pessoas visitaram o site, segun
do a comScore, que faz análise 
sobre o mercado de internet. 
O número representa um au
mento de 223% em relação ao 
mesmo período de 2006.

Os brasileiros entram na 
onda e já representam 7% dos 
cadastrados que usam navega
dor de internet para acessar o 
site (também é possível postar 
por celular e mensageiro ins
tantâneo) - perdem só para 
Estados Unidos, Japão, Reino 
Unido e Espanha, de acordo 
com o blog oficial da empresa 
(blog. twitter.com).

Em vez de mensagens 
grandes, repletas de hiper- 
links e reflexões, ferramentas 
de micro-blogging como o 
Twitter se baseiam na rapidez. 
As mensagens são resumidas: 
você diz o que está fazendo, 
pede uma opinião, envia um 
link ou manda um recado.

Foto: Carol Guedes / Folha Imagem

Bruna Calheiros tem quase mil seguidores no Twitter (que é uma ferramenta de microblog)

Ao contrário de redes so
ciais como o Orkut e o Fa- 
cebook, o Twitter não cria 
comunidades nem exige a 
aprovação de amizades - no 
máximo, pede a proteção das 
atualizações. Você segue diver
sos usuários e é seguido por 
eles. Dá até para acompanhar 
as atualizações do candidato à 
Presidência dos Estados Uni
dos Barack Obama (twitter.

com/Barack Obama). Não ne
cessariamente ele vai seguir o 
que você diz...

Criado em 2006 por Evan 
Williams e Biz Stone, o Twit- 
ter já ganhou vários prêmios, 
como o de melhor empresa 
iniciante de 2007, concedido 
pelo site de tecnologia Te- 
chCrunch.

"Individualmente, as men
sagens do Twitter são superfi-

ciais. Mas o verdadeiro valor 
da ferramenta é acumulativo. 
É o oposto do narcisismo, 
pois precisa de uma prática 
coletiva para se tornar relevan
te", afirma Clive Thompson, 
colunista da revista 'Wired'. 
Saiba como fazer seu Twitter, 
confira opiniões de usuários e 
veja como diversos meios, co
mo a publicidade, têm usado 
a ferramenta.

Usuários utilizam  
Twitter para dialogar

A febre do microblogging 
não tem sintoma único, pois 
cada usuário encontra um 
motivo diferente para escre
ver mensagens curtas. Para 
uns, o objetivo é ficar próxi
mo da família. Para outros, a 
troca de links é o que motiva 
o acesso diário ao Twitter. 
Ainda há aqueles que fazem 
uso profissional do site.

"Tem gente que 'twitta' 
sobre tudo o que está comen
do. Tem gente que é mais la
cônica. Mas ambos podem 
ser significativos de manei
ras diferentes", afirmou Jack 
Dorsey, diretor-executivo do 
Twitter, à imprensa interna
cional. "Usar o Twitter é co
mo escrever em uma parede 
e ter pessoas passando por 
ela. As pessoas escolhem ler 
o que você escreveu ou sim
plesmente ignoram aquilo. É 
uma oportunidade de apren
der mais sobre você, de com
partilhar pensamentos".

O analista de sistemas 
Cris Dias, 35, diz ser o pri
meiro brasileiro a criar uma 
conta no site, o que contri
bui para seu alto número de 
seguidores (que é a forma 
como os contatos são cha
mados): 1.700. "Levava meu 
blog a sério demais, queria 
analisar tudo. Com o Twit- 
ter, me sinto à vontade para 
mandar um link ou falar: ca
ramba, hoje nada está dando 
certo", diz.

Para Dias, a principal 
vantagem do Twitter é seu 
imediatismo. "Mas, se você 
não se policiar, é sobrecarre
gado por informação e não

faz mais nada".
A publicitária Bruna Ca

lheiros, 21, que tem cerca de 
mil seguidores em seu perfil, 
destaca a rapidez do site. "Di
versas vezes faço uma per
gunta e o pessoal acaba sen
do mais eficiente do que o 
Google, pois, além de sugeri
rem um ou vários programas 
daqueles que eu procurava, 
também já dão sua opinião 
e indicações de uso".

Ela ressalta, no entanto, 
que por ter uma plataforma 
simples, o site não realiza 
funções como organizar o 
histórico do usuário nem 
oferece busca avançada.

b r in c a d e ir a
Na última sexta, o Twitter 

se transformou em um de
senho quase animado, por 
conta do Twitter Cartoon 
Day. A idéia de @alexgame- 
la (é assim que se identifica 
os perfis) era fazer com que 
os usuários trocassem a foto 
de seu avatar por uma de seu 
desenho animado favorito.

Em questão de horas, 
vários usuários já tinham 
aderido. Para que o assunto 
ficasse agrupado, foi criada 
uma tag ou etiqueta (#twit- 
tercartoonday).

Sempre que há um even
to ou um assunto específico 
sendo discutido, usuários co
locam o símbolo # com no
me referente antes dos posts. 
O recurso se mostra eficiente 
na cobertura de eventos - foi 
bastante usado, por exem
plo, na Campus Party Brasil. 
(DANIELA ARRAIS)

Recorte o cupom e entregue na recepção do Jornal O Eco, na rua Geraldo Pereira de Barros, N°. 948, Centro, Lençóis Paulista, CEP 18680-020

http://www.twitter


a r e i o p o l i s

suspeita

p ir a t in in g a
Está quase 

pronta a nova 
base da Polícia 

Militar de 
Piratininga. A 

estrutura interna 
está em fase de 
acabamento. A 
previsão é que 

o prédio seja 
inaugurado no 

mês de junho. A 
obra chegou a 

ser interrompida 
no final de 2007 

por apresentar 
problemas 

técnicos e foi 
reiniciada no 

começo de 
fevereiro.

Concurso realizado em Areiópolis é contestado por professores e deve ser investigado 

pelo Ministério Público; prefeito recebe abaixo-assinado e diz que vai apurar denúncia

FIQUE P O R  DENTRO

Sa n d r o  A l p o n t e

O concurso realizado pela 
Prefeitura de Areiópolis, atra
vés da empresa Equipe Asses- 
soria, para cargos na área de 
educação deve ser investigado 
pelo Ministério Público. Um 
abaixo-assinado, com a par
ticipação de 28 pessoas que 
contestam a legalidade do 
processo, foi entregue ao pre
feito José Pio de Oliveira (PT), 
o Peixeiro, ao presidente da 
Câmara, Adriano Romualdo 
de Oliveira (PSDB), e ao Mi
nistério Público de São Ma
nuel, na quarta-feira 30.

As provas foram realiza
das no dia 30 de março e 6 de 
abril para cargos de professor 
infantil e fundamental, dire
ção, vice-direção, coordena
ção, monitor de creche, além 
de outros cargos. A maioria

das pessoas que assinou o 
abaixo-assinado participou do 
concurso.

Uma professora que par
ticipou do concurso, assinou 
o documento, mas não quer 
ser identificada, acredita que 
houve fraude em benefício de 
alguns candidatos. Ainda pesa 
acusação de parentesco entre 
os funcionários que ajudaram 
a organizar a seleção e algumas 
pessoas que foram aprovadas. 
"Antes de sair o resultado já 
citavam o nome de pessoas 
que iam passar no concurso e 
as colocações", disse. "Só co
locaram um ou outro entre os 
aprovados para não dar muito 
na cara", disse a candidata ao 
cargo de professor.

Ainda de acordo com a 
professora, na lista dos apro
vados estão o secretário de 
Educação, o chefe de gabinete,

esposa de assessor de gabine
te e outros parentes e amigos 
que, segundo ela, já eram ti
dos como aprovados. "Dos 
dois funcionários da prefeitu
ra que contrataram a equipe 
para a realização do concurso, 
um foi aprovado em primeiro 
lugar para o cargo de vice-di
retor e a esposa do outro foi 
aprovada em segundo lugar", 
informa.

Um advogado foi contra
tado pelo grupo que suspeita 
de irregularidades no processo 
seletivo e tenta liminar para 
anular a homologação.

s u s p e n s ã o
Peixeiro diz que se o Mi

nistério Público entender que 
houve irregularidade, suspen
de o concurso. Disse ainda 
que a responsabilidade pelo 
processo seletivo é da empresa

Equipe Assessoria. "Ainda não 
li todo o conteúdo do abaixo- 
assinado. Vou analisar com 
calma o que aconteceu e até 
a próxima segunda-feira vou 
dar uma resposta", disse o pre
feito na manhã de ontem. "É a 
Justiça quem deve dizer o que 
deve ser feito e a empresa pro
var que o processo é sério, afi
nal, os que passaram também 
não podem ser prejudicados", 
avalia o prefeito.

De acordo com Peixeiro, 
a empresa responsável pela 
seleção na Educação é a mes
ma que trabalhou para os dois 
últimos concursos. Na época, 
segundo Peixeiro, também fo
ram aprovados parentes e ami
gos de prefeito e assessores.

Ninguém da empresa 
Equipe Assessoria foi encon
trado ontem para falar sobre 
o assunto.

e l e it o r a l
O Cartório Eleitoral de 

Lençóis Paulista faz até ama
nhã um plantão de atendi
mento, entre 13h e 17h, para 
os eleitores que precisam re
gularizar sua situação e tam
bém para quem ainda não 
tirou o título de eleitor. O 
movimento é uma determi
nação do TRE (Tribunal Re
gional Eleitoral) para atender 
à demanda na reta final do 
período de alistamento -  que 
termina no dia 7 de maio -  e 
outras movimentações refe
rentes ao título de eleitor.

e x p o s iç ã o
Começou ontem e vai até 

a sexta-feira 9 a exposição de 
fotos sobre o Centenário de 
Lençóis Paulista nos bancos 
Santander, Itaú e HSBC. Na 
Casa da Cultura 'Maria Bove 
Coneglian', os alunos da Facol

apresentam de 5 a 16 de maio 
uma exposição sobre os im
pactos ambientais durante a 
ocupação de Lençóis Paulista.

a r t e s a n a t o
Para o sábado 10, a Dire

toria de Cultura programou 
uma Feira de Artesanato 
na praça do Tonicão, entre 
12h30 e 17h30. A tarde tam
bém terá o palco móvel com 
apresentações do Grupo Fol
clórico 'Pé Vermelho', Roda 
de Capoeira, Break e Rock.

a g u d o s
A comunidade católi

ca da Igreja de São Paulo 
Apóstolo, realiza neste final 
de semana um chá benefi
cente. Hoje, o chá será re
alizado no centro comuni
tário do Jardim Cruzeiro, a 
partir das 20h. Amanhã, o 
chá começa às 14h.

P R O G U A M A  
. ES P ECI AL
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reira de policial militar não inter- Mineiros do Tietê e Dois Cór

Música entrou na 

vida de policial 

militar como 

hobby e virou 

segunda profissão; 

Oscar e o parceiro 

Camilo são atração 

em toda a região

Sa n d r o  A l p o n t e

O estresse do trabalho di
ário no 27° Batalhão da Po
lícia Militar de Barra Bonita 
é deixado de lado quando o 
soldado Oscar Aparecido Da
vi, 36 anos, se encontra com 
os parceiros quase que inse
paráveis nos últimos nove 
anos: o violão e o microfo
ne. É nesse momento que ele 
solta os dedos, para tocar, e a 
voz, para cantar.

Ao lado do parceiro Ca
milo Toreli Neto, 32 anos, ele 
ensaia e faz shows em toda a 
região e interior do Estado de 
São Paulo. Os dois estão jun
tos há cinco anos. "A gente 
se conheceu através da outra 
dupla que eu formava com o 
Joilton. O Camilo nos acom
panhava nos shows e tocava 
violão e viola", conta Oscar. 
"Daí, com o falecimento do 
Joilton (morto em 2002), 
ele assumiu o lugar do meu 
ex-parceiro. Mas antes disso 
pensei em parar, era estranho, 
mas o tempo foi passando, e 
com o incentivo dos amigos, 
continuei".

A dupla Joilton e João 
Paulo (Oscar) cantou duran
te quatro anos. "Foi uma fase 
muito boa. E desde aquele 
tempo o Camilo já demons
trava que tinha capacidade pa
ra cantar. Nos ensaios, quan
do o Joilton saia para fumar 
um cigarrinho, eu ficava can
tando com o Camilo", recorda 
o policial. "E é até engraçado 
porque o Joilton aparecia do 
nada na janela e dizia: 'pode 
parar se não vou perder meu 
lugar'. Parece até que já estava 
prevendo algo que ia aconte
cer", diz Oscar.

Oscar e Camilo são mui
to lembrados pelas interpre
tações que fazem da dupla 
Belmonte e Amarai, raízes 
do sertanejo. Hoje eles can
tam todos os ritmos sertane
jos. "Sempre cantamos muito

O dia-a-dia atribulado da car
reira de policial militar não inter
fere nos ensaios e apresentações 
como cantor. Oscar está há 17 
anos na Polícia Militar e garan
te que sempre teve o apoio dos 
amigos e do comando da PM. "O 
pessoal acompanha nossas apre
sentações e isso é importante pa
ra nos incentivar", garante Oscar. 
"Nosso cotidiano é meio corrido, 
mas administrando bem o tempo 
dá para conciliar sem problemas. 
E quando preciso, tem os amigos 
que acabam trocando de plantão 
para colaborar".

Oscar atua na parte adminis
trativa do 27° Batalhão da Polí
cia Militar de Barra Bonita, que

W-:. /--• -j 
Oscar, acima, em 
seu trabalho, e no 
detalhe, com o 
parceiro Camilo

Belmonte e Amarai, desde a 
época do Joilton, ganhamos 
vários festivais com músicas 
deles, mas com o passar do 
tempo mudamos um pouco o 
repertório e procuramos can
tar desde músicas raiz até as 
mais atuais", informa Oscar. 
"O pessoal que acompanha 
nossos shows, principalmente 
nossos fãs de Macatuba, onde 
a gente se apresenta muito, até 
brincam que é mais fácil dizer 
o que a gente não canta".

Sobre o gosto particular 
de cada um, Oscar não tem 
dúvidas. "Tanto eu como o 
Camilo gostamos de músi
cas mais antigas, não aquelas 
bem raiz, mas as intermedi
árias como de Mato Grosso 
& Mathias, Milionário & José 
Rico", ressalta.

Considerados por mui
tos uma das melhores duplas 
que interpretam Belmonte e 
Amarai, Oscar e Camilo não 
reclamam da agenda. "Temos 
shows marcados até junho em 
cidades da região", informa 
Oscar. "E não participamos 
mais de festivais. Acho que 
já passou essa fase e estamos 
num estágio acima. Acredita
mos que não soma nada para 
a gente. Festival é bom para 
ganhar algum dinheirinho e 
satisfação. Só", declara.

também abrange Igaraçu do Tietê, 
Mineiros do Tietê e Dois Córregos.
Isso ajuda bastante porque geral

mente os compromissos com a 
música são no período da noite e 
nesse horário há tempo vago para 
ensaiar e se apresentar", explica.

O projeto da dupla, agora, é 
preparar um show que conta a 
história da música sertaneja. "Co
mo começou, como era e está ho
je, qual a primeira dupla, enfim, 
resgatar toda essa história. Quero 
ver se até julho a gente deixa isso 
pronto para apresentar no teatro 
da Barra (Teatro Prof® Zita De 
Marchi)", informa.

E Oscar também não descarta a 
probabilidade da dupla ainda lan
çar o CD próprio. "É difícil, mas 

não impossível. Acho que tudo 
que a gente quer, consegue 

* realizar", diz. A única 
experiência da dupla 

com gravação foi em 
um CD produzido 
pelo apresentador 
de televisão, Elias 
Matogrosso. "Foram 
duas músicas grava

das e uma experiência 
que valeu pelo fato de 

sabermos como é um es
túdio e como é gravar".

Dia das Mães. É 0 dia da sua Mãe 
E não 0 dia da cozinha dela.

MONA lisa

Lençóis Paulista e Macatuba Semijóias

Presente do Dia das Mães, sem erro, é na Monalisa.
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I M U N I Z A Ç Ã O

VACINAÇAO RECOMENDADA POR PROnSSAO

Prevenção deve ser feita principalmente nas 
áreas da saúde, educação e alimentação

AREADEATUAÇAO

^  Deve tomar asvacinas

c?- #  . ('S'
#^

Vacinas Esquemas ^  ^

Tríplice viral"
(sarampo, caxumba e rubéola) 
Hepatites A, B ou A e B

HPV

Vacinas contra difteria, tétano 
e coqueluche

Dose única 

Hepatite A
Duas doses, com intervalodeseis meses 
Hepatite B
Três doses, com intervalos 
de um e cinco meses 
Hepatite A e B 
Três doses, com intervalos 
de um e cinco meses 
Para mulheres com até 26 anos de idade: 
Três doses, com intervalos de dois e quatro 

J J ie s e s
Com vacinação básica completa:
Reforço com dTpa (tríplice bacteriana do 
tipo adulto) e após, uma dose de dT (dupla 
bacteriana do tipo adulto) a cada dez anos.

Com vacinação básica incompleta: Uma
dose de dTpa e uma ou duas doses de dT

O O O O O Oo o 
o

o o o
o  o  o  

o o 
o

o  o  o  o  o  o  o
dTpa dT dT dTpa dT dT dT

Varicela (catapora)* A partir dos 13 anos: duas doses com 
intervalo de dois meses O o

Influenza (gripe) Dose única anual O O o o o
Febre amarela* Dez em dez anos

Raiva Três doses: a segunda sete dias após a 
primeira, e a terceira 14 a 21 dias depois 
da segunda o

* Võdnas contra-inííicadds par̂  imunodeprimidos

O

Fonte: Sbim (Sociedade Brasileira de Imunizações)

De profissão
para profissão
Adultos devem tomar vacina de acordo com profissão; imunização é indicada 

para quem trabalha em áreas com o saúde, alimentação ou educação

MÁRCIO PINHO

Quando o assunto é vaci
na, logo se pensa em crian
ças. Entretanto, os adultos 
não só são aconselhados a 
manter a caderneta atualiza
da como a prevenir doenças 
às quais estão sujeitos em ra
zão da profissão.

A 'vacinação ocupacional' 
é defendida pela Sociedade 
Brasileira de Imunizações e 
aconselhada principalmente 
para quem trabalha em áreas 
como saúde, alimentos, em 
contato com crianças ou viaja 
muito.

Segundo a vice-presidente 
da entidade, Isabella Ballalai, é 
necessário avaliar o risco a que 
o profissional está submetido 
e o que leva aos seus clientes. 
"Um cozinheiro não corre o 
risco de pegar hepatite A, mas 
pode transmiti-la", afirma.

A área da saúde é a que mais 
preocupa e há até uma norma

federal obrigando vacinação 
específica. Profissionais que 
trabalham na aviação ou em 
contato com turistas também 
estão no grupo de risco. "Nós 
temos o sarampo controlado 
no país. Mas um taxista que 
tem bastante contato com es
trangeiros, por exemplo, tem 
mais chances de entrar em 
contato com esse vírus".

Outro motivo para que 
médicos aconselhem a vacina
ção é a atualização de vacinas, 
como a que protege contra té
tano e difteria, válida por dez 
anos.

Além disso, muitos adul
tos não tomaram determi
nadas vacinas quando eram 
crianças porque elas ainda 
não existiam. É o caso da trí
plice viral (contra sarampo, 
caxumba e rubéola), que só 
começou a ser usada roti
neiramente a partir de 1992. 
Antes, havia a monovalente 
contra o sarampo.

CENTRO DE 
REABILITAÇÃO

C R O I  DRALE IMPLANTES
CONVÊNIOS:

Grupo Lwart - Omi Zillo - Pânico 
São Francisco - Associação

financiam ento  em ate 60_^

Dr. Alexandre Rayes
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP: 73832

Rua: Cel. Joaquim Gabriel, 344 
Centro Lençóis Paulista - SP 

Fone: (14) 3264-4695

II

NO TRABALHO
Um dos impactos da não- 

prevenção, segundo a pediatra 
Maria Cristina Senna Duarte, 
também membro da Socieda
de Brasileira de Imunizações, é 
no próprio local de trabalho.

"A gripe é a principal causa 
de faltas no trabalho. Estudos 
apoiados pela OMS (Orga
nização Mundial da Saúde) 
mostraram que, para US$ 1 
gasto em prevenção, há uma 
economia de US$ 60 em trata
mento", diz.

Contudo, segundo ela, no 
que tange à vacinação ocupa- 
cional nas empresas, se observa 
uma procura apenas pela vacina 
da gripe na maioria dos casos.

CADERNETA PERDIDA
Caso o adulto tenha per

dido a caderneta, o que é co
mum, a recomendação é co
meçar do zero. "No caso da 
hepatite B, por exemplo, se 
tiver tomando duas doses e se

passaram vinte anos, pode to
mar a terceira. Caso não possa 
comprovar ou tenha dúvida, 
deve-se recomeçar, o que não 
implica risco adicional", diz 
Isabella Ballalai.

As vacinas consistem em 
vírus atenuados ou inativados 
que forçam uma reação do sis
tema imunológico semelhante 
a uma situação de infecção. O 
objetivo é tornar o organismo 
imune ao agente causador.

Por não ser inócua e envol
ver riscos, o uso de vacinas é 
contestado. "Elas são inúteis e 
perigosas. A única prevenção 
são os bons hábitos de vida 
em ambientes limpos e ade
quados", diz o higienista Fer
nando Travi. De acordo com 
ele, é impossível forçar uma 
imunidade quando o corpo já 
está enfraquecido, e, quando 
está saudável, não precisa de 
nenhuma ajuda, pois a imu
nidade é algo absolutamente 
natural.

LiG
O D O N T O L O G ia

Rtendlmento 
em domicílio

Dra. Luclene Chaves Placca
CRO. 92.558

Urgêncío e 
Cmergêncío 24h

C O M P O R T A M E N T O

Alzira (Flavia Alessandra) e Juvenal Antena (Antônio Fagundes)

Vai e volta enfraquece 
até namoros fortes
POR CAROL HUNGRIA

O vai e volta no relacio
namento de Alzira (Flávia 
Alessandra) e Juvenal An
tena (Antonio Fagundes) 
causou danos sentimentais 
para o casal. A última vez 
em que os dois termina
ram o namoro, há cerca 
de três semanas, fez com 
que a dançarina caísse na 
real e percebesse que o seu 
amado pode se cansar de 
seus caprichos. "Não sou 
homem de chorar sobre 
leite derramado", declarou 
Juvenal, antes de deixar Al
zira. Por outro lado, Alzira 
também viu que, se quiser 
ficar ao lado de Juvenal, te
rá mesmo de abrir mão de 
uma das coisas de que mais 
gosta, que é dançar de for
ma sensual no poste.

"A conseqüência do na
moro que vai e volta depen
de de cada caso. Quando o 
casal já está junto há muitos 
anos, uma separação pode 
até ser saudável, fazendo 
com que ambos se apaixo
nem novamente", exempli
fica a psicóloga Maura de 
Albanesi. Já nos casos em 
que o casal briga o tempo 
todo por desconfiança, a 
rotina de terminar e reatar 
vai apenas enfraquecer ain
da mais um namoro que já 
é deficiente.

Na história entre Alzira 
e Juvenal, a psicóloga dá ra
zão para a dançarina. "Não 
tem cabimento um homem 
pedir para uma mulher de
cidir entre ele e o trabalho. 
Nesse caso, o amor dela po-

de ficar mais fraco, pois ela 
percebeu que o amado, na 
verdade, é um possessivo".

O mesmo pode acon
tecer com os namorados 
que são considerados um 
porto seguro para o outro. 
"É aquela história do ho
mem que gosta da mulher, 
mas sempre termina com 
ela quando aparece um no
vo romance mais excitante. 
Quando o caso acaba, ele 
volta correndo para a garo
ta que ele considera a fixa", 
diz Maura. Em alguns ca
sos, afirma a profissional, 
a volta pode até acabar em 
casamento, quando o outro 
reconhece que aquele é real
mente o amor da sua vida. 
"Mas, na maioria dos casos, 
uma atitude como essa fere 
o orgulho do outro e, muitas 
vezes, não tem mais volta".

Para Ailton Amélio da 
Silva, professor do Insti
tuto de Psicologia da USP 
(Universidade de São Pau
lo), uma boa maneira de 
controlar as brigas que po
dem levar ao fim da relação 
é refletir bastante sobre o 
problema antes de começar 
uma discussão. "Muitas bri
gas acontecem apenas por
que o nervosismo está à flor 
da pele. Se o casal evita dis
cussões calorosas, os pro
blemas costumam ser re
solvidos sem que o namoro 
acabe", diz. Caso a relação 
chegue ao fim, aconselha, é 
importante ficar um tempo 
sozinho antes de tentar re
atar. "É preciso avaliar se o 
namoro realmente vale to
do o esforço".

Odontologi^Ghoíca
Prótese - Ortodontia - Clínica Geral

Dr. Celso Coelho Ferrari
C R O  22004

*  C o n v ê n io s :
Lwart, Paníco, 

Funerária São Francisco 
Prefeitura Municipal

R: XV de Novembro, 949 - Centro 
Lençóis Paulista/SP - F: (14) 3263-1072

CLINICA GAME - VACINAÇÃO
A Clínica Game conta agora com serviço de imunização de acordo com o 
calendário vacinai ampliado do sociedade brasileiro de imunizações.

VACINA PROTEGE CONTRA
PREVENAR 
PNEUMO 23 Meningite , Pneumonia, Otite

MENINGOCÓCICA C Meningite Menlngocóda C
INFLUENZA Gripe
VARICELA Varicela ou Catapora

HEPATITE A Hepatite A
HPV Cacolo de últero, Verrugas Genitals

Mais informações com os médicos responsáveis Dr. Vagner Juiiano e Vagner Juiiano Júnior 
Rua 13 de Maio, 482 - Centro - Fone: 14. 3263-0921 13264-8139 - Lençóis Paulista

Há 20 anos nossa equipe  
t-rabalhã pela excelência (de 
nossos pro(dutos e serviços.
Nossa empresa também cumpre  

I^Odas as exiíg.ê .S i3s (de órgãos 
J l^ yÉrêores desaiLKdaConheça 
Inõi i i i- descubra porque

-Lençóis é Uma daT -
reU Sm iiaSSi eiPOÉaÜiPH -homeopatia e manipulação.

FARMACIA HOMEOPÁTICA 
LENÇÓIS

Fone: (14) 3264 3340
Rua Anita Garibaldi, n. 650 - Centro 

Lençóis Paulista - SP



N O V E L A

/ A s ú l t im a s  d e ^

Desejo
Novela das seis termina com Diogo na prisão e final feliz

/

________FOLHAPRESS__________

Miguel (Murilo Rosa), 
Escobar (Alexandre Borges), 
Chico (José de Abreu) e Ana 
(Letícia Sabatella) são ino
centes em 'Desejo Proibido' 
(Globo), que terminaria on
tem. O assassino de Henri
que (Daniel de Oliveira) é 
Diogo (Pedro Neschling). 
Depois de envenenar o neto 
de Cândida (Eva Wilma), o 
jovem sentirá o gostinho de 
ocupar o cargo de prefeito de 
Passaperto, mas sua alegria 
vai durar pouco. A verdade 
será descoberta e ele termi
nará a novela na prisão de 
Passaperto. "Não poderia 
acabar a novela melhor. In
dependentemente de ser o 
assassino, tinha certeza de 
que teria um bom final", diz 
Pedro Neschling, que ainda

não se convenceu de que é 
o responsável pela morte de 
Henrique. "Eu achei que ha
via sido a Raquel (Letícia Bi- 
rkheuer)", diz o ator.

A vilã Cândida (Eva Wil- 
ma) é outra que não terá um 
desfecho feliz em 'Desejo'. 
"Não sabia mais o que fazer 
com ela. Então, resolvi ma
tá-la durante um atentado 
contra Laura (Fernanda Vas- 
concellos)", adianta o autor 
Walther Negrão. Enquanto 
Cândida se dará mal, Ger
mano (Osvaldo Mil), que ar
mou todas com a vilã, termi
nará o folhetim bem. "Pensei 
em um desfecho meio 'Vale 
Tudo' (novela de Gilberto 
Braga exibida em 1988). Ele 
não vai dar 'uma banana' 
para Passaperto, mas fugirá 
com as jóias e o dinheiro da 
Cândida", conta Negrão.

O último capítulo da no
vela está recheado de finais 
felizes. Florinda (Grazi Mas- 
safera), como adiantou o 
Show! no começo do mês, vai 
virar estrela em Hollywood 
e terá Ciro, completamente 
apaixonado, (Rodrigo Lom- 
bardi) a seus pés.

Laura (Fernanda Vascon- 
cellos) conseguirá ficar ao 
lado de Miguel (Murilo Ro
sa). "Mas eles não vão se ca
sar. Ela acabou de ficar viúva, 
enquanto ele é um ex-padre. 
Achei melhor fazer com que 
a união deles fosse na gruta", 
fala o autor. Após a passagem 
de tempo de sete meses, Ana 
e Escobar retornarão a Passa- 
perto com o filho nos braços. 
Alegrias também para Eulália 
(Aninha Lima), que ficará 
grávida de Argemiro (Emílio 
Orciollo Neto).

O QUE  V A I  a c o n t e c e r  NAS  N O V E L A S
MALHAÇÃO

Segunda: Um mês depois... 
Yasmin volta da turnê e es
noba Peralta. Félix descobre 
que Rita ficou rica e voltou ao 
Brasil.

Terça: Béatrice desmascara 
Dona Drica. Yasmin conta a 
todos que Paula está doente. 
Félix sai da prisão.

Quarta: Félix convida Angelina 
para morar com ele novamente.

Quinta: Bruno pede a Daniela 
que tome cuidado para que 
Angelina não os veja juntos. 
Paula conta a Peralta que pe
diu demissão da companhia.

Sexta: Yasmin pede desculpas 
a Paula. Dona Drica revela a 
Béatrice que Adriano é casado. 
Félix surpreende Rita no hotel.

CIRANDA DE PEDRA

Segunda: Natércio descobre 
que Laura saiu da clínica com 
Daniel e vai atrás dela. Eduar
do e Margarida se encantam 
um pelo outro. Natércio leva 
Laura para casa e a trancafia 
no sótão. Daniel sai atrás de 
Laura, mas bate o carro e des
maia. Virgínia ouve os gritos 
de Laura.

Terça: O  carro de Daniel pe
ga fogo e Eduardo o salva. 
Margarida reconhece Daniel. 
Pacheco seda Laura. Virgínia 
flagra Frau Herta com as jóias 
e a aliança de Laura.

Quarta: Peixe rouba a carteira 
de um rapaz no centro. Dona 
Ramira se desentende com 
Seu Memé, e desmaia. Daniel 
se desespera ao saber de Laura 
e invade a casa de Natércio. 
Laura se põe entre os dois, e 
desmaia.

Quinta: Natércio e Daniel ajei
tam Laura na cama e se de
sentendem. Urânia e Patrício 
fogem do cobrador. Otávia 
leva Conrado para seu quarto 
e Bruna e Virgínia esmurram

a porta. Natércio chantageia 
Laura para que ela aceite parti
cipar de sua festa.

Sexta: Natércio libera Laura, 
que avisa a Frau Herta que 
agora é ela quem dá as or
dens. Dona Ramira expulsa 
Seu Memé de casa. Eduardo 
beija Margarida. Laura registra 
tudo o que faz em um grava
dor. Peixe arromba o ateliê de 
Madame Lenah. Ferraz comu
nica a Daniel que ele foi demi
tido.

Sábado: Elzinha flagra Peixe, 
que foge. Madame Lenah avi
sa que vai descontar de Elzinha 
o prejuízo. Frau Herta vai a um 
encontro secreto no confes
sionário. Laura surpreende os 
convidados da festa com sua 
elegância.

_______BELEZA PURA_______

Segunda: Um homem provo
ca Betão na fila do cinema e 
Anderson o defende. Norma 
descobre que o chantagista é 
Roberto, que ameaça revelar 
tudo a Guilherme.

Terça: Norma paga a Roberto, 
que vai embora. Joana surpre
ende Guilherme espionando 
sua nova máquina, os dois 
discutem e ficam presos na 
clínica.

Quarta: Ivete desmascara He
lena. Norma solta Guilherme. 
Luiza flagra Fernanda e Klaus 
no quarto. Joana janta com 
Renato, que a leva para casa e 
a beija.

Quinta: Sheila dá de presen
te a Suzy um calendário com 
uma foto de Norma, e Gui
lherme vê. Joana acorda sem 
se lembrar da noite anterior e 
repele Renato, que tenta bei
já-la. Guilherme rompe com 
Norma.

Sexta: Eduardo e Débora se 
casam em segredo. Norma pe
de ajuda a Renato para acabar 
com a clínica de Joana, e ele 
avisa a dermatologista.

Sábado: Débora faz compras 
numa farmácia e leva por en
gano um teste de gravidez. 
Norma ameaça Renato. Rakelli 
procura emprego na Beleza 
Pura. Fernanda encontra a sa
cola de Débora nas coisas de 
Luiza.

_______ DUAS CARAS_______

Segunda: Ferraço beija Maria 
Paula. Gislaine aceita o pedido 
de Zidane. Macieira e Branca 
se reconciliam. Débora con
firma a João Batista que está 
grávida de Antônio. Ferraço 
se assusta ao ver Silvia em seu 
quarto, e lhe avisa que vai se 
casar com Maria Paula.

Terça: Sílvia vai embora. Fer- 
raço coloca Maria Paula como 
sócia de sua empresa. Clau- 
dius ri ao ler as anotações de 
Maria Paula e aceita fazer seu 
contrato pré-nupcial. Duda e 
Júlia são convidados para ir a 
Los Angeles.

Quarta: Feliz pede autoriza
ção a Juvenal para namorar 
Socorro. Alzira dá entrevista 
para Graça. Sílvia pede a Célia 
um relatório de sua adminis
tração.

Quinta: Vesga beija Dagmar. 
João Batista diz a Antônio que 
Débora o ama, e que o filho 
que está esperando é dele. 
Ninguém aparece no comício 
de Evilásio, que discursa mes
mo assim.

Sexta: Gioconda discursa no 
comício de Evilásio e os dois 
são aplaudidos. Ferraço pede 
uma chance a Maria Paula. O  
sufocador segue Andréia e os 
anões o pegam.

Sábado: Waterloo garante 
que não é o sufocador, mas 
Juvenal o entrega a polícia. 
Andréia pede a proteção de 
Mãe Bina, e se despede do ter
reiro. Antônio pergunta a Dé
bora se o filho que ela espera 
é seu. Sílvia prepara uma pasta 
sobre Ferraço para entregar a 
Renato.
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Ár ies
L *  Negativo fluxo astral 
H  para as mudanças 

r de emprego, ativi
dades ou residência. 

Tendência à depressão psíquica o 
que viria a lhe prejudicar mais ainda. 
Controle-se em todos os sentidos e 
cuide de sua saúde.

leã o
Talvez você tenha de 

Ty fazer algumas mu
danças inesperadas 
na sua vida, mas não 

se preocupe, pois os resultados serão 
excelentes. No final do período você 
estará sob melhor fluxo astral para os 
assuntos do coração.

s a g it á r io
Período de máximo 
desenvolvimento 
dos relacionamentos 
íntimos. A reflexão a 

respeito da sua maneira de agir ten
derá a trazer maior harmonia, se bem 
que uma maneira diferente daquela 
imaginada por você.

t o u r o
Excelentes influências 
para desenvolver suas 
atividades de modo 
geral. Aproveite, pois 

está é a melhor fase para progredir 
profissional, social e materialmente. 
Êxito romântico e sentimental. Bom 
dia para jogar na loteria.

v ir g e m
Pense no êxito de tu
do. Aguarde uma sur
presa neste período. 
Tudo indica que você 

se sentirá disposto a tirar alguns dias 
de folga e curtir ao lado da pessoa 
amada um merecido descanso.

c a p r ic ó r n io
Ainda um período de 

^  disposição favorável 
e conciliatório nos 
assuntos amorosos, 

nas associações e no relacionamento 
humano. Algumas pequenas surpresas 
no ambiente de trabalho e na saúde 
poderão quebrar seu ritmo.

G ê m e o s
W z  ^  Evite nesta fase, qual- 
W w  ▼ quer ação que possa 
■  afetar seu equilíbrio 

nervoso. Por outro
lado, sua saúde melhorará totalmente, 
suas chances de sucesso geral tam
bém, pela ciência e educação, serão 
evidentes.

l ibr a
Será bastante difícil 

M  conseguir a colabora
ção de alguém, nesta 
fase, para solucionar 

problemas pendentes. Conte consigo 
e seja mais otimista e perseverante, 
que tudo sairá a contento. Cuide da 
saúde e da reputação.

^ 0 0 ^  a q u á r io
A lua e a posição de 

^  J Í  Vênus favorecem a
vida amorosa, as ativi
dades criativas. Senti

mentos fortes e sintonia afetiva com a 
pessoa amada permitirão um perfeito 
entendimento, com a possibilidade de 
surgirem novos planos para o futuro.

Bom momento ' para 
os estudos, testes, concursos, medita
ção e tratamentos de saúde. Fase pro
pícia para progredir através do trabalho 
e enriquecer de uma hora para outra.

esc o r p iã o
Maior entendimento 
com as pessoas do 
seu convívio. Possibi
lidade de programar 

uma linha de ações e de interesses 
mútuos, mesmo que a antiga simpatia 
não esteja plenamente restabelecida.

p e ix e s
Sentimentos mais fortes 
e estáveis na vida amo- 

B L '  rosa, fortalecendo o
casamento e as relações 

duradouras. Apesar disso, poderá se sentir 
um tanto inseguro quanto a si próprio. 
Necessidade tranqüilidade e da privacida
de para se recuperar emocionalmente.
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Disk Remédios 
3264-3340

RUA ANITA GARIBALDI, 650

REVENDA CAZO
Produto de excelente 
qualidade e aceitação

Presença marcante 
em mídia nacional

Treinamento e 
apoio a vendas
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R.: Dr. Antonio Tedesco, 822 
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PROMOÇAD
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Av. Pref. Jácom o IV. 
Paccola, 53 2  - Lençóis Pta.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

(D 3264-3479
www.rogete.com.br

Rua Cel. Joaquim  
Anselmo Martins, 337 

Lençóis Paulista

m jüüM ih
ESCRITÓRIO

MODELO

Carlinhos
Moreira

Abertura de 
Firmas Serviços 
de Contabilidade

Carlos Alvos 
Moreira

CRC 1SP146.128I0-5 - CE! 9.829

A galera de L en çóis P au lista  e reg ião  

ap roveitou  o fin a l de sem an a  na  

Facilpa, na P izzaria  P ram io e na  

L an ch on ete  D am ico!

Cintia Fotografias Cintia Fotografias

PROMOÇÃO
H N A L D E  SEM AN A

§®iii@ffl3@ ("JGdoGdqOrd

R. Pedro Natálio Lorenzetti, 469 
LENÇÓIS PAULISTA

FONE: 3263-0188 / 3263-3842

PADOKA
DELICIA A TODA HORA
Encomendas de pães, bolos para festas em geral

sorteio mensal
Um bolo de frutos no 

último dia do mês

Av. Estados Unidos, 289 - F.: 14.3263-2673 - Jd. Nações - Lençóis Paulista
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O vice-prefeito 
Norberto 
Pompermayer, 
a esposa 
Márcia, a 
primeira- 
dama Joana 
e o prefeito 
José Antonio 
Marise não 
economizaram 
nas palmas

O comandante 
da Polícia 

Militar 
Rodoviária 
na região, 

tenente- 
coronel Carlos 
Alberto Pafetti 

Fantini e o 
deputado 

federal Milton 
Monti

SOLTA A v o z
Antes de subir ao palco, a dupla 

lençoense André & Matheus costu
ma receber o carinho dos fãs. E os 
admiradores dos sertanejos crescem 
dia a dia. Na sexta-feira 25, antes de 
se apresentarem na Facilpa, os can
tores receberam a visita do prefeito 
José Antonio Marise, da primeira da
ma Joana e do casal Izabel Cristina e 
João Carlos Lorenzetti. Vale lembrar 
que Lorenzetti, além de ter se de
clarado fã da dupla, também virou 
apoiador do projeto com as suas rá
dios, a Ventura FM e a Difusora AM.

ama/mte
organizadores do desfile cívico em comemo
ração aos 150 anos de Lençóis Paulista leva
ram muita cor, fantasia e entusiasmo para a 

avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, na manhã do 
sábado 26, e arrancou muitos aplausos dos espectadores. 
No palanque oficial, autoridades locais e da região apro
veitaram para fazer uma confraternização nos bastidores. 
O desfile é oportunidade de reencontrar velhos amigos e 
fazer a festa. Por parte dos convidados, sobraram sorrisos 
e muita animação.

DEBUTANTE Marcela 
Bosi Gasparini 
completa 15 anos hoje. 
Os cumprimentos 
especiais na data tão 
especial vem do pai, 
Silvano Gasparini e da 
mãe Fabiola Paccola 
Bosi. Ela também 
recebe beijos e 

carinho dos tios, 
avós, primos 
e amigos. 
Felicidades!

ESPÍRITO FORTE O prefeito de Macatuba, Coolidge Hercos 
Júnior, comemorou aniversário na última sexta-feira, 25 de 
abril. A data foi comemorada junto à equipe de trabalho em 
festa organizada pelo Controlador de Gastos da prefeitura, Os- 
nil Grecco, na noite de quinta-feira. Coolidge exibe frente à ad
ministração macatubense as características que costumam ser 
atribuídas aos taurinos: força e austeridade. O parabéns especial 
vem da equipe de trabalho e de toda a família.

Segurança e M edicina do Trabalho

Eba Segurança e Medicina do Trabalho
EXAMES MÉDICOS DO TRABALHO
Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de Função. .R itomb ao Trab(a||0 
PCMSO, PPRA, LTCAT 
TREINAMENTOS
• Brigada de Incêndio • CIPA 1
• Primeiros Socorros • Produtos Químicos
• Proteção Auditiva • Proteção Respiratória ‘
__________• Uso e conservação de E P I S _________
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